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وتقارير املؤمترات واملنتديات العلمية ،والنشــاطات
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ًّ
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الفكر واللغة واألسلوب ،وأال يكون البحث
رسالة أو كتاب.
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ملخــص باللغة العربية ال يزيد عن ( )200كلمة متبوع ًا
بالكلامت املفتاحية (مخس كلامت) وآخر باإلنجليزية عىل
إيميل املجلــة  ، jhas@mu.edu.saمع مراجعة البحث
لغوي ًا مــن قبل متخصص (وارفاق خطــاب من املدقق
اللغوي إن أمكن ذلك).
 -4أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث،
ودرجتــه العلميــة ،وختصصه الدقيق ،ومــكان عمله،
وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
 -5يتم ارسال الســرة الذاتية املخترصة للباحث /للباحثني
عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
 -6يتم ارســال خطاب طلــب نرش البحث باملجلة باســم
رئيس هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يســبق له النرش
أو إرســاله إىل أي جهة نرش أخرى ،وأنه غري مستل من
املاجستري أو الدكتوراه.
 -7ترســل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم
هيئة التحرير بشــكل رسي ،وللمجلة أن تطلب إجراء
تعديالت عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد
البحث للنرش.
 -8يب َّلغ الباحــث بقبول النرش أو رفضــه ،وال تُرد أصول
املواد إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
 -9ال جيوز إعادة نــر أبحاث املجلة يف أي مطبوعة أخرى
إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
 -10يف حالة نــر البحث ُيمنح الباحث (  ) 5مســتالت
جمانية من بحثه ،باإلضافة إىل العدد الذي نُرش فيه بحثه.

القواعد الفنية:
ُ -1يراعى أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة
من القطع()28×21ســم ،للمتن العريب يستخدم اخلط
( )Lotus Linotypeمقــاس ( ،)14والعنــوان الرئييس
للعريب مقــاس ( )15عريــض ،وللمتــن اإلنجليزي
يســتخدم اخلط ( )Times New Romanمقاس (،)12
والعنــوان الرئييس لإلنجليزي مقــاس ( )13عريض،
وكذلــك اهلامــش العــريب خــط ()Lotus Linotype
مقــاس ( ،)12واهلامش االنجليزي خط (Times New
)Romanمقاس ( ،)10وأن تكــون مراجعات الكتب
والتقارير والرسائل العلمية يف حدود (  ) 5صفحات.
 -2ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة
للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة (18 ×12سم).
 -3تقــدم األعــال املطلوب نرشهــا عىل وســائط رقمية
باستخدام برامج ويندوز.
 -4يشــار إىل املراجع يف املتن بذكر االسم األخري للمؤلف ،ثم
سنة النرش بني قوســن مثل ( :أبو حطب1412 ،هـ) أو:
ويرى أبو حطب (1412هـ) أن ،......ويف حالة االقتباس
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكــذا( :أبو حطب،
1412هـ ،) 79 :وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر
فيشار إليهم هكذا ( :أبو حطب وآخرون1412 ،هـ).
 -5ترتــب املراجع يف هنايــة البحث ترتي ًبا هجائيا حســب
االســم األخري ،وتكتب كافة املراجع التي استند عليها
البحث ،وإذا كان املرجع كتا ًبا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
		 اســم العائلة للمؤلف ،االســم األول(.سنة النرش).
عنــوان الكتاب بخط مائل .الطبعــة غري األوىل ،مكان
النرش ،دار النرش.
		 مثل :القايض ،يوسف1401( .هـ ) .سياسة التعليم
والتنمية يف اململكة .ط ،2الرياض ،دار املريخ.
أما إذا كان املرجع بح ًثا ف ُيتبع يف كتابته اآليت:
		 اسم العائلة للمؤلف ،االسم األول( .سنة النرش) .عنوان
البحث .اسم املجلة بخط مائل .العدد ،صفحات النرش.
		 مثل :العبدالقادر ،عيل1413( .هـ ) ».التعليم األهيل
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية» .جملة االقتصاد.
العدد  ، 234ص ص 20– 7
 -6يستحســن اختصار اهلوامش إىل أقــى حدٍّ ممكن ،ويف
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات
توضيحية ،ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،
ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
 -7تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.

افتتاحية العدد

ِّ
نستفتح بالذي هو خري ،ربنا عليك توكلنا وإليك
األجل سبحانه ،له احلمدُ يف األوىل واآلخرة،
باسم اهلل املوىل
ُ
أنبنا وإليك املصري ،وبعد:

فعىل كثرة ما متوج به الساحة العلمية األكاديمية من إصدارات دورية ،فإن جملة جامعة املجمعة للعلوم
اإلنسانية واإلدارية ،رسمت لنفسها مكانة متميزة ،واستطاعت أن حتقق مكس ًبا علم ًيا مبعثه ثقة القراء والباحثني
واألكاديميني .وذلك بفضل اهلل ثم بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة حتريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان،

وحتمل مسؤولية وأمانة ،حتى تصل املجلة إىل هذه الصورة والتي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا ،واختاذها
أحد أوعية النرش املوثوقة.
يرس هيئة التحرير أن تضع بني يديك عد ًدا جديدً ا متنو ًعا ،وهو (اجلزء الثاين) من
واليوم عزيزي القارئ ُّ
العدد التاسع عرش من املجلة لعام 1441هـ2020/م ،والذي حرصنا فيه عىل التنوع وقد تضمن هذا العدد ستة
بحوث ،فقدمنا لك بحث ًا يف القانون ،وبحث ًا يف الدراسات اإلسالمية ،وبحث ًا يف الدراسات االجتامعية ،وبحث ًا يف
الرتبية اخلاصة ،وبحث ًا يف اللغة العربية ،وبحث ًا يف اللغة اإلنجليزية.

وختا ًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل ا ُملميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة بتلك الصورة
التي بني أيديكم ،وهيئة التحرير تسعد دائ ًام باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار ،فام حققته املجلة إنام هو بفضل
اهلل ،ثم بتفاعلكم معنا قرا ًء وكتا ًبا ،ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين واحلمد هلل
يف ٍ
بدء ُ
وم ْ َت َت ِم.
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The Significance of Establishing Pre-Trial Procedures in Saudi Civil
Judicial Proceedings, Using U.S. Federal Law as an Example
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ملخص البحث

يف أعقاب إعالن  25أبريل  2016عن رؤية اململكة العربية
السعودية  ،2030والتي قدمت خطة للبالد ملدة  15عا ًما
جلذب املستثمرين من الرشكات العاملية الكربى ،نشأت بعض
األسئلة حول البيئة الترشيعية والقضائية والقانونية يف اململكة،
وال سيام فيام يتصل بفعالية إجراءات ما قبل املحاكمة ،والتي
ستكون حمور هذه الدراسة .من الناحية العملية ،إجراءات
وجلسات التقايض يف اململكة طويلة نسب ًيا .وأحد األسباب
الرئيسة لذلك ،هو عدم وجود إجراءات أولية ،والتي تعد من
أول اخلطوات اجلوهرية يف كثري من األنظمة القضائية كنظام
املحاكم الفيدرالية بالواليات املتحدة .حيث إن عدم وجود
مثل هذه اإلجراءات األولية يؤدي إىل حتديات وعوائق
كثرية ،كتمديد مدة املرافعة وجلسات االستامع بسبب طول
فرتة تبادل املذكرات بني الطرفني ،للجهل بفحوى النزاع
وبيناته من أحد األطراف يف كثري من األحوال بسبب عدم
االطالع عىل ما لدى اآلخر من طلبات أو حيثيات .وقد
تكون هناك حاجة لعدة جلسات استامع لتمكني أحدهم من
إعداد إجابته ملا قدم أو سمع .ومن املمكن أن ترتاوح فرتات
االنتظار بني جلسات االستامع ألكثر من ثالثة أشهر ،ففي
كثري من القضايا تكتشف األطراف املتنازعة بعد جلسات
عديدة أن املحكمة ناظرة القضية ليست خمتصة بسامع النزاع
املنظور ،أو يرى أحد اخلصوم أن مصلحته يف عدم االستمرار
يف القضية لكون معظم األدلة ضده أو ألسباب أخرى .فمن
هنا ،تقدم هذه الورقة مقرتحات وتوصيات منبثقة من دراسة
النظام القضائي األمريكي تساهم يف تقصري املدة الزمنية
التي تستغرقها املرافعات املدنية عن طريق وضع إجراء أويل
سابق جللسات التقايض كعقد جلسات أولية لدراسة القضية
وتسهيل تبادل املذكرات والطلبات ،عىل غرار ما هو معمول
به يف النظام القانوين األمريكي جللسات قضائية أكثر سالسة
ورسعة.
الكلامت املفتاحية:

إجراءات ما قبل املحاكمة ،رؤية السعودية ،2030
اإلجراءات األولية إلدارة القضية ،النظام السعودي

Abstract
In the wake of the April 25, 2016 announcement of Saudi Arabian Vision 2030, which,
among other goals, presented the country’s 15year plan to attract high-quality investors from
major international companies, some questions have arisen about the legal environment
in the Kingdom, especially the effectiveness
of pre-trial court procedures, which will be
the focus of this study. From a practical standpoint, the judgment procedures are lengthy. A
major reason for this is the absence of an initial
conference, which is one of the first significant
steps in a civil case in the U.S. federal court
system. This absence leads to significant drawbacks, such as the extension of a trial’s length
due to exchanges of memoranda between the
parties, each of which does not know what the
other will be presenting as evidence or even
what the main issues are. Several hearings
could be required because a party can request
additional hearing to prepare its answers. The
time between hearings can be two to three
months, if not longer. In Saudi courts, parties
often discover that the court is not competent
to hear the case, or that a party should not continue in the case because most of the evidence
is against him or for other reasons. The amount
of time taken up by court procedures could be
shortened by establishing a pre-trial procedure
such as an initial conference, similar to that in
the U.S. legal system, to make the trial itself
run more smoothly and quickly.
KEYWORDS:
Pre-trial procedure, Saudi vision 2030, Case

management conference, Saudi Law
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Introduction:
In the National Transformation Program
2020 document, the Saudi Ministry of Justice focused on the speed of delivery of the
issues to achieve Vision 20301. To align
with international standards and support the
legal environment, on July 3, 2012, Royal
Decree No. M/53 was issued, concerning
the Saudi Enforcement Law. It represents a
significant step forward, as it created a particular jurisdiction and specific procedures
for enforcement 2. Furthermore, as reported in Okaz (January 18, 2017), the Saudi
Minister of Justice has officially requested
that implementation courts cease their acceptance of referrals on paper and accept
only electronic representations and orders.
Through this proposal to make the courts
“paperless,” the minister aims to speed up
the delivery of judicial outcomes, thereby
reducing the time and expenses involved
in the judicial3 process. Such steps have
helped improve the efficiency of dispute
settlement and enforcement procedures for
foreign investors in Saudi Arabia.

However, one of the major obstacles to
the implementation of effective Saudi
court procedures is the absence of a formal
pre-trial procedure such as an initial pre-trial conference – a meeting during which
disputing parties confer, usually with the
judge, to work towards the disposition of
the case by discussing matters of evidence
and to narrow the presented issues that will
be tried. In United States federal courts, the
pre-trial conference is one of the first significant steps in a civil case.4 The absence
of such a procedure in Saudi Arabia leads
to many hearings during which the parties
exchange memoranda because each party
does not know what the other will be presenting as evidence, nor whom each party
will be calling as witnesses or even what

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- National Transformation Program 2020. Vision 2030 Kingdom Of

4- Nedzel, N.E., 2016. Legal reasoning, research, and writing for in-

Saudi Arabia. Accessed on 22- 11-2018 from: http://vision2030.gov.

ternational graduate students. Wolters Kluwer Law & Business.

sa/sites/default/files/NTP_En.pdf.
2- Chhina,R.K., Hamid, A.G., Lakhani, A., WIECZOREK-KOSMALA, M., Minto-Coy, I., Upadhyay, N., Sooksripaisarnkit, P., Sharma,
R., Liao, Z., Zainol, Z., Simbiri-Jaoko, F., Khaute, M., Mongalo, T.H.,
Błach, J., & Masih, K. 2016. Academic International Conference on
Interdisciplinary Legal Studies AICILS 2016 (Boston) Conference
Proceedings. AICILS 2016 (Boston) Conference Proceedings. Boston, USA.
3- Riyadh, R., 2018. Minister of Justice: The use of paper in the
courts is prohibited. Okaz. Available at: http://okaz.com.sa/article/1521892/.
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the main issues are.1After exchanging
memoranda, which could require several
hearings and last for two to three months,
if not more, the parties may discover that
the court is not competent to hear the case.
One of the parties might even discover, after reviewing all aspects of the case, that he
should not continue with the case because
most of the evidence is against him or that
the case should be settled before trial.2In
explaining such matters, Nadia E. Nedzel
states that: “the more information attorneys
have about both sides’ positions, the more
likely they are to persuade their clients to
settle before trial”. 3 She adds that “to do
this, they must each be aware of all factual
information, and therefore there should be
no surprises for either party’s attorney at a
civil trial”.4As a result, the length of court
procedures could be shortened through
the holding of an initial conference and
pre-trial procedure similar to that used in
the U.S. federal courts.5 During an initial
pre-trial procedure, each party can obtain

evidence from the opposing party or from
discovery devices like interrogations, document requests, requests for admissions,
and depositions.6 In addition, discovery
can be obtained from non-parties using
subpoenas.7 In the event of an objection
to a discovery request, the requesting party can seek recourse by filing a motion
to compel the requested discovery. These
procedures enable the actual trial to proceed more smoothly and quickly.8 The following points will discuss these topics.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Skinner, A.O., 2011. Alternative Dispute Resolution Expands into

6- Rowe Jr, T.D., 2007. Authorized Managerialism under the Federal

Pre-Trial Practice: An Introduction to the Role of E-Neutrals. Cardo-

Rules-And the Extend of Convergence with Civil-Law Judging. Sw.

zo J. Conflict Resol., 13, p.113.

UL Rev., 36, p.191.

2- Fouad Rajkhan, S. (2014). Women in Saudi Arabia Status, Rights,

7- Nedzel, N.E., 2016. Legal reasoning, research, and writing for in-

and Limitations. Digital.lib.washington.edu. Available at: https://dig-

ternational graduate students. Wolters Kluwer Law & Business.

ital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/25576/
Rajkhan%20-%20Capstone.pdf?sequence=1.

Benefits and Objects of Pre-Trial Procedure:
The pre-trial procedure is a significant
stage that helps reduce a trial’s duration
while simultaneously improving the trial’s
quality. It also promotes the settlement of a
case without the need to actually go to trial. It does this by establishing an appropriate forum for the parties to evaluate their
differences. It also reduces the number of
frivolous cases brought before the courts.

8- Riyadh, R., 2018. Minister of Justice: The use of paper in the courts
is prohibited. Okaz. Available at: http://okaz.com.sa/article/1521892/

3- Nedzel, N.E., 2016. Legal reasoning, research, and writing for international graduate students. Wolters Kluwer Law & Business.
4- Masih, K. 2016. Academic International Conference on Interdisciplinary Legal Studies AICILS 2016 (Boston) Conference Proceedings. AICILS 2016 (Boston) Conference Proceedings. Boston, USA.
5- Bennett, S.C., 2014. Models for use in Mediation of E-Discovery.
Tennessee Journal of Law and Policy, 9(4), p.3.
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Under U.S. law, during pre-trial procedures, which include conferences and motions, the parties meet before the trial to
discuss preparation and facilitate the settlement of the case. According to the Federal Rules of Civil Procedure:
“(a) PURPOSES OF A PRETRIAL
CONFERENCE.
In any action, the court may order the attorneys and any unrepresented parties to
appear for one or more pretrial conferences
for such purposes as:
(1) expediting disposition of the action;
(2) establishing early and continuing control so that the case will not be protracted
because of lack of management;

Thus, the pre-trial procedures helps formulate and simplify the issues by eliminating
frivolous claims or defenses, obtaining admissions of fact and documents to avoid
unnecessary proof, identifying witnesses
and documents, creating schedules for the
submission of pre-trial briefs and motions,
making rulings on motions submitted before the conference, setting dates for further meetings, and discussing the consolidation or management of large or complex
cases 2 Such procedures also create an opportunity for the dispute to be referred to
a third party for alternative dispute resolution (ADR), typically through mediation
3
conciliation,4 neutral

(3)discouraging wasteful pretrial
activities;
(4) improving the quality of the trial
through more thorough preparation; and
(5) facilitating settlement.” 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Shapiro, D.L., 1988. Federal Rule 16: A Look at the Theory and
Practice of Rulemaking. U. Pa. L. Rev., 137, p.1969.
2- Clark, C.E., 1956. Objectives of Pre-Trial Procedure. Ohio St. LJ,
17, p.163. Fouad Rajkhan, S. and Dana, K. (2014). Women in Saudi
Arabia Status, Rights, and Limitations. Global Journal of Politics and
Law Research:3(4) pp.44-54.
3- Moses, M.L., 2017. The principles and practice of international
commercial arbitration. Cambridge University Press.
4- Head, J.W., 2007. Global business law: principles and practice
of international commerce and investment (pp. 58-59). Durham, NC:
Carolina Academic Press.
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evaluation,1 expert determination,2 minitrials, 3 or last-offer arbitration. 4 The informal atmosphere promotes and encourages the parties to open up and come to
terms with the real issues in the controversy, which could lead to an amicable settlement.5 Another significant issue discussed
during a pre-trial conference is discovery,
the process governing each party’s right to
obtins evidence from the opposing party.
Moreover, the pre-trial procedures include
motions that help resolve many significant issues in the lawsuit. For instance,
motions can evaluate arguments about evidence and determine whether certain evidence should be excluded, whether certain
persons must or cannot testify, and even
whether the case should be dismissed altogether.6 Under U.S. law, unlike in Saudi
Arabia, a party can file a motion to dismiss
litigation before trial, and even before conducting discovery. The motion is brought
when the defendant believes that the case
is legally deficient in some way, such as

because of a lack of subject matter jurisdiction, an improper venue, a lack of personal
jurisdiction, an insufficiency of process, or
even a failure to state a claim upon which
relief can be granted. Moreover, a summary judgment motion is available when
a party believes there are no disputes on
any key facts and argues that, given those
undisputed facts, it is entitled to prevail as
a matter of law. When the facts are not in

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- 1Head, J.W., 2007. Global business law: principles and practice

upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of Gastrointes-

of international commerce and investment (pp. 58-59). Durham, NC:

tinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy, 47(10), pp.a1-a46.

Carolina Academic Press.

6- Nedzel, N.E., 2016. Legal reasoning, research, and writing for in-

2- 2Moses, M.L., 2017. The principles and practice of international

ternational graduate students. Wolters Kluwer Law & Business.

commercial arbitration. Cambridge University Press.
3- 3Head, J.W., 2007. Global business law: principles and practice
of international commerce and investment (pp. 58-59). Durham, NC:
Carolina Academic Press.
4- Murray, J.S., Rau, A.S. and Sherman, E.F., 1996. Arbitration(p.
107). New York: Foundation Press
5- Gralnek, I.M., Dumonceau, J.M., Kuipers, E.J., Lanas, A., Sanders,
D.S., Kurien, M., Rotondano, G., Hucl, T., Dinis-Ribeiro, M., Marmo, R. and Racz, I., 2015. Diagnosis and management of nonvariceal
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dispute, a trial is not necessary. The summary judgment procedure saves significant
time and energy for the parties while decreasing court expenses.1 Moreover, one
of the modern issues that make the pre-trial procedure significant is electronic information, which is considered different from
paper information because of its intangible
form and its volume. Allison O. Skinner,
co-founder of the American College of
e-Neutrals, states: “why is the discovery
of ESI different from paper discovery?
First, the unbelievable volume of information that exists and continues to be created.
We are adrift in ESI with more than 107
trillion (with a ‘T’) emails and 2.3 trillion
text messages sent in 2010. In 2012, we
witnessed the continued growth of internet
usage” 2 of electronic information, which
is usually accompanied by metadata. Electronic information differs from paper documents and can play an important part as
evidence. However, such new forms of
evidence and the preservation of metadata
from electronic documents create signifi-

cant challenges, such as the prevention
of spoliation. Hence, in the United States
there are several guidelines from the courts
that are intended to facilitate the discovery
of electronically stored information (ESI)
and to promote, whenever possible, the
resolution of disputes regarding the stated topic through conferences and pre-trial procedures without court intervention.3
For example, one of these guidelines states
that:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- EZE, T. and AMAKE G, E. 2015. Exploring The Benefits Of PreTrail Conference Procedure To Judicial Proceeding In Nigeria. Global Journal of Politics and Law Research, 3(4), pp.44-54.
2- George, B.J., Beasley, T.M., Brown, A.W., Dawson, J., Dimova,
R., Divers, J., Goldsby, T.U., Heo, M., Kaiser, K.A., Keith, S.W. and
Kim, M.Y., 2016. Common scientific and statistical errors in obesity
research. Obesity, 24(4), pp.781-790.
3- Skinner, A.O., 2011. Alternative Dispute Resolution Expands into
Pre-Trial Practice: An Introduction to the Role of E-Neutrals. Cardozo J. Conflict Resol., 13, p.113.
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“At the Rule 26(f) conference or prior to
the conference if possible, a party seeking
discovery of ESI should notify the opposing party of that fact immediately, and,
if known at that time, should identify as
clearly as possible the categories of information that may be sought. Parties and
counsel are reminded that, under Rule 34,
if the requesting party has not designated a
form of production in its request, or if the
responding party objects to the designated
form, the responding party must state the
form it intends to use for producing ESI.
In cases with substantial ESI issues, counsel should assume that this discussion will
be an ongoing process and not a one-time
meeting.”1 As a result, the pre-trial procedure plays a real, positive role, especially
in the digital world.

Pre-Trial Procedure: Mandatory or
Voluntary?

Before 1983 in the United States, where
the practice of pre-trial procedure had been
well established, the pre-trial conference
was at the court’s discretion and was not
mandatory2 In 1983, an amendment to the
Federal Rules of Civil Procedure required
that courts hold a pre-trial conference.3
Now in the United States, the pre-trial conference is mandatory. As a result,
the courts must utilize the procedure as a
matter of law, and they have the power to
dismiss a suit or impose a penalty on any
party that fails to turn up for the conference once it is established. In G. Heileman
Brewing Co., Inc. v. Joseph Oat Corp., the
court of appeals upheld sanctions against
the defendant, which had to send a corpoPre-trial procedures in the U.S. differ from
rate representative to a pre-trial conference
jurisdiction to jurisdiction; with that in
after the presence of the representative
mind, this paper shows the common pracwas ordered by a federal magistrate.4 The
tice within the American courts.
change in the United States from a discretionary to a mandatory pre-trial conference
reflects the growing awareness of its signifـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
icanco in judicial procedure and the legal
1- 1Hook, S.A. and Faklaris, C., 2016. Oh Snap: The State of Elecenvironment.
tronic Discovery Amid the Rise of Snapchat, WhatsApp, Kik, and
Other Mobile Messaging Apps. Fed. Law., 63, p.64.
2- Kim, E.K.J., 2005. The new electronic discovery rules: a place for
employee privacy. Yale LJ, 115, p.1481.
3- 3Garrie, D.B. and Machuca, E.A., 2011. E-discovery mediation
& the art of keyword search. Cardozo J. Conflict Resol., 13, p.467.
4- 4Riskin, L.L., 1991. The Represented Client in a Settlement Conference: The Lessons of G. Heileman Brewing Co. v. Joseph Oat
Corp. Wash. ULQ, 69, p.1059.
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Countries differ with respect to pre-trial conferences. Some countries consider
pre-trial conferences to be optional, while
others, such as Fiji, Hong Kong, the Martial
Islands, Micronesia, and the Philippines,
consider them to be mandatory.1 such as
Bangladesh, India, Japan, Korea, and Pakistan, do not have specific, well-defined
provisions for conducting pre-trial conferences. Others, such as Queensland (Australia), South Australia, Western Australia,
Hong Kong, and Singapore, have specific,
elaborate provisions for pre-trial conferences in their rules of court.2

suit in civil cases are as follows:4
“1. A lawsuit shall be filed by the plaintiff, signed by him or by his representative,
with a court by means of a claim memorandum to be deposited with the court in
the original and as many copies as there
are defendants.

2. The server of the court or the Plaintiff
shall, as the case may be, deliver the copy
of the claim to the Defendant within fifteen
days from the date on which it is delivered,
unless the hearing has been determined for
a hearing occurring during that time. Then
delivery must be made before the hearing,
Current Saudi Court Pre-Trial Proceall taking into account the date of attendure:
dance.
The Saudi rules of civil procedure, which
3. The defendant in all cases – except for
are governed primarily by the Law of Prourgent cases and cases in which has been
cedure before Shari Courts,3 do not conreduced the time of attendance – shall file
tain a provision for a pre-trial conference.
with the court a memorandum of defense
No established procedure exists for any
before the hearing for the hearing of the
fact-finding prior to trial. It is worth mencase at least three days before the general
tioning that litigation in Saudi Arabia is
court and at least one day before the other
conducted through a series of hearings, not
courts.”
just one session. The steps of filing a lawـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- EZE, T. and AMAKE G, E. 2015. Exploring The Benefits Of PreTrail Conference Procedure To Judicial Proceeding In Nigeria. Global Journal of Politics and Law Research, 3(4), pp.44-54.
2- Nedzel, N.E., 2016. Legal reasoning, research, and writing for international graduate students. Wolters Kluwer Law & Business
3- Abbadi, S.M.B., 2018. Arbitration in Saudi Arabia: The Reform of
Law and Practice. Pennsylvania, United States.
4- See for more information, EZE, T. and AMAKE G, E. 2015. Exploring The Benefits Of Pre-Trail Conference Procedure To Judicial
Proceeding In Nigeria. Global Journal of Politics and Law Research,
3(4), pp.44-54.
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Based on such articles, no procedure exists for parties to exchange memoranda
before the trial. In addition, prior to trial,
parties are not bound to disclose any information, even if the information is not
confidential, and before the meeting there
are no disclosure procedures for experts.
Article 65 explains that: " Argument shall
be oral. This, however, shall not preclude
the presentation of statements or defenses in the form of written briefs copies of
which shall be exchanged between the litigants and the original shall be kept in the
case-file which shall be referenced in the
minutes. The court shall grant the litigants
sufficient time to review and respond to
the documents as circumstances warrant".
The court will give the parties time to answer and present a defense during the trial
because, in some cases, each party does
not know what the other party has in its
defenses and documents. For instance, in
Case Number of Appeal 2753/2 /  سof
1433 H. On Monday 4/7/1432 H, equivalent to 2011, the court began looking into
the case as set out in the lawsuit and asked
the plaintiff about the case. The plaintiff
answered that the case was in accordance
with the filed lawsuit. The defendant stated
that he had not received the lawsuit. After
he was handed the case during the trial, he
requested time for a response which means
that hearing wast the time of the court and
parties. This incident shows how the establishment of a preliminary conference
could save time by managing all the case’s
documents between the parties before the
formal trial.

9

Furthermore, when a party has raised timing defenses and objections (for instance,
based on the court’s spatial jurisdiction
and regarding whether to transfer the case
to another court or jurisdiction or whether
to dismiss the litigation due to an arbitration clause between parties), the party must
raise these defenses and objections at the
beginning of – but not before – the trial. If
the party does not raise them at the start of
the trial, the party cannot raise them during
the trial. Article (75) of the stated law
states that: "Motions for the invalidity of
the claim memorandum, for improper venue, or to transfer the case to another court
because the same dispute or a related case
is before that court, shall be made before
any request or defense is made in the case;
otherwise, any right not so presented shall
be forfeited." For instance, in the case of
Appeal No. 3120/2 /  سfor the year 1434
H, equivalent to 2012, after reviewing the
case and hearing from the plaintiff, the
court decided that it could not consider the
case because of the existence of arbitration. It referred to Article 11 of the arbitration law, which states that: "The court, to
which a dispute with an arbitration agreement is brought, shall judge with the inadmissibility of hearing the claim if the defendant refutes by that before any request
or defense in the claim." This review could
be conducted through the preliminary conference to save the time of both the court
and the parties.Another issue with respect
to the lack of a procedure for managing a
case before trial involves governing and
determining the witnesses during the trial.
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Article 121: “The party who asks to prove
by witnesses, he should present at the hearing in writing or orally with the facts that
he wishes to prove. If the court finds that
these facts are acceptable, it decides to
hear the testimony of the witnesses, and it
appoints a hearing to hear them and asks
the party to bring them.” Although during
the trial the court discusses with each party
the facts that he wishes to prove through
witnesses, it does not examine the credibility of those witnesses until the parties
provide them. For instance, in case number
Appeal 2883/2 /  سof 1433 H, the court
decided that the witnesses presented in the
suit were not credible because some were
witnesses who work for the benefit of the
party that provided such witnesses, which
is not acceptable under Saudi law. By employing a preliminary conference before
the trial to discuss the witness situation,
both the parties and the court could save
time and energy, while also shortening the
length of the trial.
Although Saudi law does not provide a forum for parties to meet before trial or regulate rules for exchanging discovery, it does
admit to the need for the provision of room
for parties to discuss their disputes without
intervention from the court. Article 86 of
the Law of Procedure before Sharia Courts
provides that: “The case may be suspended
on the basis of an agreement by the litigants
not to proceed with it for a maximum of six
months from the date the court approves
the agreement. Such suspension shall have
no effect on any mandatory time limit prescribed hereunder for an action. If the liti-

gants do not resume the case proceedings
within the ten days that follow the end of
the specified period, the plaintiff shall be
deemed to have abandoned his case.” It is
better if this delay is established before the
trial and, thus, before the expenditure of
time and energy. This is another benefit of
establishing mandatory procedures, similar to American rules for pre-trial procedure, to reinforce Saudi judicial justic
Possible Modernization:
Islamic Sharia, which is derived from an
understanding of the Quran and the Sunnah, is the primary foundation of Saudi
Arabia’s legal system; all Saudi laws, including the constitution, must comply with
its roots and purposes.1 The basic law states
that the primary sources of Islamic Sharia
are the Quran and the Sunnah.2 Moreover,
the primary sources of Islamic Sharia are
silent with regard to many fields. Traffic issues are one such example. Thus, in Saudi
law, the ruler has ample room to regulate
these areas.3 As a result, throughout Islamic history, Muslim jurists have sought to
fill this void by using a secondary source
of Islamic Sharia, namely, al-Maslahah
al-Mursalah.4 It is not part of the divine
law, but it seeks to achieve its purposes,
such as public benefit, for the people.5 As
a result, the Saudi Basic System relies on
al-Maslahah al-Mursalah as a basis for
rule-making. This right is exercised only
when no text in Islamic Sharia regulates
a given issue.6 Because the Islamic ruler
has considerable room to craft the appropriate law, and also for historical reasons,7
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the French legal system has substantially
influenced the Kingdom.8 For instance, the
distinction between public and private law
in French law is similar to the separation
of issues in which the state is a party as
well as other matters in private law, as will
be shown later. Also, most codes in Saudi
Arabia were inspired by the French legal
system through Egypt, which has been the
conduit for the reception of French laws
into Saudi Islamic culture.9 For example,
the law governing Saudi companies, which
was promulgated on 21 July 1965, was
copied from the Egyptian code, which in
turn was taken directly from French law.10
Based on the ample room that Sharia allows for the regulation and organization of
the legal environment, the study proposes
the establishment of mandatory rules within Saudi civil procedure for a preliminary
conference, or even a time prior to a conference, that would give a party seeking
discovery the opportunity to immediately
notify the other party of that fact and, if

such information is known at that time, to
identify as clearly as possible the types and
categories of details and information that
may be necessary. Furthermore, pre-trial conferences could be divided into two
distinct conferences. The first would be
the case management conference, during
which administrative aspects of the case,
such as scheduling, would be discussed.
The other would be the dispositional conference, during which the parties would
discuss the possibility of a settlement. If, at
the end of such conferences, a settlement
was not achieved during a specific period
of time, the matter would be transmitted
to a judge for trial. This practice could
be managed and handled by establishing
committees consisting of a magistrate or
certain judges to manage pre-trial procedure, similar to the practice in the United
States’ system.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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pre-trial procedures are significant in the
justice environment as well as the ways
in which they facilitate the just, economical, and speedy conclusion of disputes
brought before a court. Such procedures,
including the pre-trial conference and an
exchange of details between parties, must
be placed into the legal provisions of the
Saudi rules of civil procedure so that they
may be practiced in the Saudi jurisdiction.
It is clear that the pre-trial conference procedure, if adopted, could help Saudi courts
reduce the usual delays that prolong the
lives of the cases before them, and could
help facilitate the amicable settlement
of disputes, which is one of the primary
goals of such a practice. Establishing these
pre-trial procedures could reinforce the
Saudi legal environment, especially in the
wake of the April 25, 2016 announcement
of Saudi Arabia Vision 2030. Such a practice would paint a good picture of effective
court procedures in Saudi Arabia, similar
to the modern practice of the U.S. federal
court system, and provide great benefits to
the courts, litigants, country, and foreign
investors, especially in the digital world.
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األديان األساسية والحركات الدينية الجديدة في كوريا وحال المسلمين فيها
د .طارق بن سليامن البهالل
أستاذ الدراسات اإلسالمية املعارصة املشارك يف جامعة املجمعة
)قسم الدراسات اإلسالمية املعارصة -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح(

املستخلص

Abstract

يقدم هذا البحث املعنون بـ (األديان األساسية
واحلركات الدينية اجلديدة يف كوريا وحال املسلمني
فيها) مشاركة علمية متخصصة؛ يسلط الباحث الضوء
فيها عىل احلركات الدينية اجلديدة يف كوريا ونشأهتا
وعالقتها باألديان األساسية الكورية ،وكذلك حال
املسلمني بينها.

لقد جاء املبحث األول مركز ًا احلديث عن التاريخ
الكوري الذي شكل جوهر الدولة الكورية قدي ًام ،ثم
تاله املبحث الثاين الذي تناول التاريخ الديني يف كوريا؛
حيث تأسست األديان األساسية ،وأما املبحث الثالث
فقد ختصص بتعداد احلركات الدينية اجلديدة املشتهرة
وعالقتها باألديان األساسية ،وكان املبحث األخري
متعلق ًا بحال املسلمني يف كوريا.
ويف ضوء تلك املباحث حتققت جمموعة من النتائج وكان
من أمهها :أنه يف احلالة الكورية ال يمكن حرص التأثري
عىل احلركة الدينية اجلديدة من دين واحد فقط ،فهناك
أكثر من دين يمكن أن يؤثر يف تشكيل الدين اجلديد،
وهناك أيض ًا عالقة قوية بني احلركات الدينية اجلديدة فيام
بينها ،تارخيي ًا وجغرافي ًا ،وأن احلركات الدينية اجلديدة
ليست بالكثرة لكنها كانت معقدة وغامضة ،ومتداخلة
جد ًا ومرتبطة باملؤسس ،وأن هناك تصورات واعتقادات
خطرية يف االستشفاء والرتويج لبعض الرياضات
اجلسدية ،أسستها بعض احلركات الدينية اجلديدة ،وأن
سبب ضعف اإلحصاء ألتباع تلك احلركات الدينية
اجلديدة ،يكمن يف أن الشخص قد يامرس عدة طقوس
من عدة ديانات.

وفيام يتعلق باإلسالم فإنه بدأ يف كوريا قدي ًام لكن البداية
احلقيقية الرسمية كانت بعد احلرب العاملية الثانية .ومل
يكن انتشاره رسيع ًا ،وكان غري متوازن مع قوة العالقة
مع البلدان اإلسالمية؛ حيث يمثل املسلمون هناك أعدا ًدا
قليلة ال تؤهلهم للتأثري عىل سياسة احلكومة العلامنية
الديمقراطية ،كام أن احلاجة ملحة لدعم اجلالية املسلمة
هناك ،وتعليمها وتثقيفها الثقافة الرشعية الصحيحة.
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This research entitled: “ Major Religions and
New Religious Movements in Korea and the
Situation of Muslims There” aims to makes a
specialized scientific contribution, and highlights new religions in Korea, their origin, and
how they are related to the main religions in
Korea, it also sheds light on Muslims there as
far as the previous religions are concerned.
The first part reviews the Korean history that
shaped the pillars of the Korean state in ancient
times. The second part addresses the religious
history of Korea where the many main Korean religions were established, while the third
part lists the new popular Korean religions and
how they are related to the main Korean religions. The last axis tackles the situation of
Muslims in Korea.
In light of the points in question some good results have been reached as follows: in the case
of Korea no one religion can be singled out to
;be said to have an impact on the new religions
many religions can influence any new religion.
It has been found out as well that new religions
have a strong relevance among them, historically and geographically. Moreover, new religions in Korea are not about big numbers in
as much as being complex and obscure, were
very intermingled and highly associated with
the basic religions. There are serious notions
and beliefs regarding healing and promotion of
physical exercise established by new religious
movements. The reason why it is difficult to
have precise numbers of the followers of the
new religions lies in the fact that one person
might be observing worship practices from numerous religions.
As for Islam, it had its start a long time ago
in Korea, but the real official start was post
World War II. It was not a fast spreading reli-
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كلامت مفتاحية:

كوريا  ،اإلسالم  ،األديان األساسية  ،تاريخ األديان

gion and was unbalanced in strongly relating
with Muslim countries. Muslims in Korea are
too few to impact on the politics of a secular democratic state. As a matter of fact, the
Muslim population, there, are not faced with
serious confrontations or trouble, nor are they
targeted. On the contrary, they might be, oftentimes, supported especially by the government. Yet there is a real need to support the
Muslim community there, educate them and
provide them with the correct Islamic teach”ings “Sharia.
key Words:
New Religious Movement , Korea , Islam
Major Religions , History of religions

متهيد

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل
من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال
َّ
مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال
اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله،
أما بعد:

إن كوريا كاليابان هلا تاريخ ميلء باألحداث ،كام أن
الدين له دور أسايس يف تكوينها السيايس واملجتمعي،
وهلا تأثري وتأثر مع الدول املجاورة ،ولقد أرشت يف
بحث سابق عن األديان اجلديدة يف اليابان إىل يشء من
هذا(  ،)١ونظر ًا إىل أمهية هذا املوضوع وامتداد ًا ملا سبق،
فقد دفعني لالستمرار واختيار هذا العنوان ماييل:

 -1لكوريا تاريخ ديني طويل موغل يف القدم ،وقد كان
ليست كوريا من الدول املغمورة يف العامل ،بل هي من
مصدر التأثري يف بعض الدول املجاورة.
مصاف الدول الصناعية الكربى ،فهي دولة ذات أمهية
عاملية ،بسبب ما بلغته من تقدم صناعاهتا يف السيارات  -2تأثري الثورة الصناعية بعد احلرب العاملية الثانية-
واملعدات واألدوات واملنتجات األخرى والتي ال ختفى وقت نشوء األديان واحلركات الدينية اجلديدة يف القرن
عىل أحد ،والعامل اإلسالمي بكامله له عالقات وثيقة مع املايض -واملستقبل الصناعي لكوريا يف عالقة الكوريني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه الدولة العمالقة ،وهذه العالقات يف جتدد وتطور
مستمرين ،وربام وصلت إىل الشأن الثقايف والسياحة ( - )١جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية جملة علمية حمكمة نصف
وبرامج أخرى ،والكوريون أنفسهم وضعوا كتب ًا سنوية تصدر عن مركز النرش والرتمجة  -جامعة املجمعة العدد
( )8ديسمرب 2015م  -صفر 1437هـ:
تعريفية وبرامج مدبلجة وإذاعات رسمية باللغة العربية،
بينام باملقابل مل جيد الكوريون هذا من قبل املسلمني ماعدا https://www.mu.edu.sa/sites/default/files/con-
tent/2016/02/paa8_1.pdf
مناشط قليلة ضعيفة التأثري.
األديان األساسية واحلركات الدينية اجلديدة يف كوريا وحال املسلمني فيها
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مع األديان األساسية ،البوذية والكونفوشيوسية،
وبالتايل تشري األرقام إىل وجود انحسار للتدين عند أهل
تلك األديان ،والتوجه نحو اإلحلاد أو احلركات الدينية
اجلديدة إلشباع الرغبات والتعايش مع املدنية الغربية أو
الالدين.

 -3كوريا كدولة هلا عالقات اقتصادية وثقافية مع بعض
الدول اإلسالمية ،ودخلها اإلسالم مؤخر ًا ،وتربطها مع
اململكة العربية السعودية عالقات جتارية واسعة؛ وهلذا
فإن فهم احلالة الدينية فيها مطلب رضوري ،خاصة مع
وجود التأثر من قبل الشباب والفتيات باحلالة الكورية
يف رصخاهتا وموضاهتا ،موازا ًة مع ما يشهده هذا العرص
من انفتاح ثقايف وتقني ،إضافة إىل سهولة السفر إىل
اخلارج والتواصل مع كل البلدان ومنها كوريا ،والناس
بطبيعتهم مولعون بكل جديد وغريب.
 -4إثراء املكتبة العربية واإلسالمية هبذا املحتوى الذي
مل يتطرق له أحد من الباحثني العرب ،ويف املقابل هناك
ٍ
بنفس غريب ،إضافة إىل أن
حمتوى غزير باللغة اإلنجليزية
ً
أصيل يف بابه -بإذن اهلل عز وجل،-
هذا البحث سيكون
ولعل هذا البحث ستنتج عنه إضافات إىل ما ألفه علامء
مقارنة األديان من أسس للدفاع عن احلق ،وبيانات عن
األديان والفرق واملذاهب وزيفها وحتريفها ومن تبعهم
يف عرصنا والذين أتوا بإضافات نوعية متيزت باملنهجية
يف الكتابة ،والدقة يف املعلومة ،والعمق يف التحليل .وبال
شك فإن الدين احلق هو دين اإلسالم ،قال اهلل تعاىل:
(إن الدِّ ي َن ِعنْدَ اللَِّ ْ ِ
َّ
ال ْس َلم) ( )٢وهذا إخبار منه تعاىل
بأنه ال دين عنده يقبله من أحد سوى اإلسالم ،فمن
لقي اللّ بعد بعثة حممد  rبدين عىل غري رشيعته فليس
(و َم ْن َي ْب َت ِغ َغ ْ َي ْ ِ
ال ْس َل ِم ِدينًا
بمقبول منه  ،كام قال تعاىلَ :
َف َل ْن ُي ْق َب َل ِمنْ ُه) ( )٣وما نقوم به هو نرصة للحق بكشف
الباطل وتعريته؛ حيث متثل احلركات الدينية اجلديدة بال
شك مالمح أصناف األديان الضالة التي ينبغي اإلبانة
عنها وإبراز معتقداهتا وارتباطاهتا العقائدية وشعاراهتا
ورموزها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٢سورة آل عمران :آية رقم .19

 - ٣سورة آل عمران :آية رقم .85
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 -5يف عام 1436هـ ،شاركت مندوب ًا ضمن جلنة موفدة
من جامعة املجمعة لعقد اتفاقية تعاون دولية مع جامعة
(صن مون (  ))٤ممث ً
ال بقسم الدراسات اإلسالمية فيها
والناشئ حديث ًا ،ويف تلك الزيارة اطلعت عىل احلاجة
البحثية امللحة لفهم طبيعة التعامل مع املجتمع الكوري،
وقد كان الرأي عندما عرضت عليهم الفكرة أهنا متميزة
ُعرف باحلالة الدينية يف كوريا
وستكون لبنة يف باهبا  ،وست ِّ
يف ظل التوجه العارم يف املجتمع الكوري للحركات
الدينية اجلديدة أو اإلحلاد والعزوف عن األديان
األساسية منها.

 -6هناك دعم حكومي للمسلمني ورغبة يف إعطائهم
حقوقهم كاملة ،ومساندة جادة حلضور اللغة العربية،
وقد أتيحت الفرصة ألعضاء الوفد للمشاركة يف برنامج
خاص يف اإلذاعة الرسمية ( )٥والتي خصصت قس ًام
للغة العربية إيامن ًا من الكوريني بأن التوجه نحو البلدان
العربية واإلسالمية يقتيض خماطبتهم باللغة العربية ،وهذا
بدوره حيتم علينا أيض ًا فهم املجتمع الكوري املعارص كام
هو ،وهذا البحث سيكون له دور ضمن جمموعة أدوار
ينبغي االهتامم هبا من قبل املختصني يف كل املجاالت،
والتخصص حيقق التكامل وهذا هو املطلوب.
يف ضوء ماسبق يمكن بيان مشكلة البحث ومنهجه
وأهدافه وخطته عىل النحو اآليت:

أوالً -مشكلة البحث:

يف ضوء ماذكرناه يف التمهيد السابق ،ويف ظل احلاجة إىل
التعريف بتلك احلركات الدينية اجلديدة وتناوهلا وذلك
بالكتابة عنها ،وأن هذه اإلضافة ستكون نوعية يف ظل
فقر املكتبة العربية هبذا النوع من األبحاث ،وحتقيق ًا
ملجموعة األغراض املذكورة آنف ًا ،متت صياغة املشكلة
بالتساؤل الرئيس اآليت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ٤يمكن التعرف عىل اجلامعة من خالل الرابط اآليت:
http://lily.sunmoon.ac.kr/MainDefault.aspx

 -٥يمكن االطالع عىل صفحة اإلذاعة باللغة العربية من خالل
الرابط اآليت:
http://world.kbs.co.kr/service/index.htm?lang=a٣
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )١٩شعبان  ١٤٤١هـ  -أبريل ٢٠٢٠م

ما األديان األساسية واحلركات الدينية اجلديدة يف كوريا ،النتائج والتوصيات ،وقد قسمتها عىل النحو اآليت:
وما حال املسلمني فيها؟ وهذا التساؤل الرئيس تندرج
املبحث األول :التاريخ الكوري قدي ًام وحديث ًا.
حتته جمموعة من التساؤالت الفرعية التي ُتثل املباحث،
والفروع ،والتي شكَّلت هيكلة البحث الرئيسية ،وهي املبحث الثاين :تاريخ الدين يف كوريا واألديان األساسية
فيها.
عىل النحو اآليت:

 -ما تاريخ كوريا قدي ًام وحديث ًا؟

 -ما تاريخ كوريا الديني؟ وما األديان األساسية فيها؟

 ما تعداد احلركات الدينية اجلديدة يف كوريا؟ وماعالقتها باألديان األساسية؟
 ماحال املسلمني يف كوريا؟ثاني ًا :منهج البحث:

املنهج الذي اختري يف هذا البحث هو املنهج التارخيي
الوصفي ،وذلك بنا ًء عىل طبيعة البحث ،وأما املراجع
فقد تم اعتامد األصيلة سوا ًء العربية منها أواألجنبية؛
ومل تغفل املواقع اإلليكرتونية الرسمية؛ كون البحث
متعلق بديانات جديدة تعتمد مواقع اإلنرتنت للتعريف
باعتقاداهتا أو أفكارها ،وهلذا قد تكون يف بعض األحيان
من هذا البحث مراجع أصيلة.
ثالث ًا :أهداف البحث:

للبحث جمموعة من األهداف هي كاآليت:

 -1بيان األديان األساسية واحلركات الدينية اجلديدة يف
كوريا؛ ملعرفتها والتحذير منها ألجل جتنبها.
 -2توفري مادة علمية مفيدة للجمعيات واملؤسسات

املبحث الثالث :تعداد احلركات الدينية اجلديدة يف كوريا
وعالقتها باألديان األساسية.
املبحث الرابع :حال املسلمني يف كوريا.

 -املبحث األول /التاريخ الكوري قدي ًام وحديث ًا:

يمتد تاريخ كوريا إىل زمن موغل يف القدم ،فقد أشارت
املراجع واملوسوعات التارخيية إىل أن البدايات كانت من
العرص احلجري القديم أي قرابة 6000ق.م ،واآلن
ونحن يف العرص احلديث أمامنا دولتان كوريتان :شاملية،
وجنوبية ،بانقسام حديث حصل يف عام 1948م ،كانتا
يف السابق دولة واحدة ،وبال شك فإن اجلنوبية معنية
يف بحثنا هذا؛ لكون الشاملية دولة معزولة عن البحث
والتواصل اخلارجي يف ظل نظامها القمعي ،ومابني
القديم واحلديث ممالك وإمرباطوريات وحروب لن
نستطرد يف احلديث عنها ،لكن يكفينا من ذلك استيعاب
املالمح املوجزة التي تعيننا عىل فهم احلالة الكورية تارخيي ًا
الرتباط ذلك بالدين ،وكام هو يف احلالة اليابانية .كام نود
التذكري بأن احلالتني متشاهبتان وتستقيان من بعضهام
التأثري والتأثر ،فاجلذور اليابانية الثقافية والدينية بعضها
ذات أصل كوري -وفيام ييل التفصيل(:)٦

الدعوية ،وكذلك احلكومات اإلسالمية تبني طبيعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املجتمع الكوري والتصورات التي شكلت هويته  - ٦هذا املطلب اعتمد املراجع اآلتية:

الثقافية والدينية.

 -3التعرف عىل حال املسلمني يف كوريا.

 -4إضافة ومشاركة علمية جديدة يف املكتبة العربية؛
كون هذا البحث مل يتم التطرق له من قبل باللغة العربية.
رابع ًا :خطة البحث:

لتحقيق ما ذكرناه فإن هذا البحث يتوزع يف جمموعة
مباحث أربعة ،يسبقها متهيد وتليها خامتة تشتمل عىل

 اهليئة الكورية لإلعالم والثقافة ،وزارة الثقافة والرياضةوالسياحة (2011م) حقائق عن كوريا ص.176

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/History_of_Korea
https://www.ancient.eu/timeline/Korea/
https://www.britannica.com/place/South-Korea/History#ref214599
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )١٩شعبان  ١٤٤١هـ  -أبريل ٢٠٢٠م

 -١العرص القديم (:)Ancient time

هناك مملكة كوجوسون ،والتي قد تأسست يف عام 2333
ق.م ،وانترشت يف شبه اجلزيرة الكورية و(منشوريا ())٧؛
فاحتدت حكومات املدن يف شكل احتادات قبلية عىل نحو
متدرج وذات هياكل سياسية معقدة وحتولت أخري ًا إىل
ممالك ،ويف العام 108ق.م استطاعت الساللة الصينية
املعروفة بـ (اهلان) هزيمة (ومان جوسون (وقامت
بإنشاء أربع مقاطعات يف منطقة الشامل الغريب لشبه
جزيرة كوريا وجزء من شبه جزيرة (لياودونغ) ،وتركت
العديد من املاملك الصغرية والكونفدراليات يف اجلزء
اجلنويب والرشقي من شبه اجلزيرة .ويف عام  75ق.م،
سقطت ثالث من مقاطعات (اهلان) ،ولكن مقاطعة
(ليالنغ (بقيت مركز ًا حضاري ًا واقتصادي ًا يتعامل مع
السالالت الصينية حتى عام  313م عندما سقطت عىل
يد (غوغوريو )
 ٢-١فرتة املاملك الكورية

(:)The kingdoms period of korea

شكلت جمموعة من املاملك الكورية التي أعقبت العرص
السابق ،عرص ًا أوسط ًا يطلق عليه تارخيي ًا عرص املاملك
الثالث وهي (غوغوريو ،شيال ،وبايكجي) وقد هيمنت
عىل شبه اجلزيرة الكورية وأغلب (منشوريا) وخالل
مهم ملن حوهلم
دورا ً
تلك الفرتة ،لعب الكوريون ً
كمصدر للتقدم الثقايف ،ومن ذلك اليابان حيث ساعد
ذلك عىل تشكيل الثقافة والسياسة اليابانية املبكرة.
وتُظهر الوثائق املدونة أن معظم العشائر امللكية اليابانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتصل نسبها إىل شبه اجلزيرة الكورية.

وقد تنافست املاملك الكورية بعضها مع بعض عىل
الصعيدين االقتصادي والعسكري .ثم نشأت يف هناية
املطاف أول دولة موحدة تغطي معظم شبه اجلزيرة
الكورية بحلول عام (668م) وسميت آنذاك (شيال
املوحدة).

بعد فرتة سقوط (غوغوريو) ،قاد اجلنرال (داي جويونغ)
مؤسسا
جمموعة من الكوريني إىل (مانشوريا) الرشقية،
ً
لــ(باهلا( ))٨عام (698م)كخليفة لـ (غوغوريو).
وبعد سقوط (باهلا) يف عام (926م) ،انتهت تلك احلقبة
بتأسيس ساللة مملكة (غوريو).
 ٣-١مملكة (غوريو (:)Goryeo )٩

خالل فرتة (غوريو أو كوريو) ،قامت املحاكم بتدوين
القوانني ،وازدهرت التقاليد البوذية ،ويف عام 1238م
غزهتا اإلمرباطورية (املنغولية) وبعدها تم توقيع معاهدة
سالم بينهام بعد حرب مريرة استمرت ثالثني عام ًا،
وعليه فقد بقيت الدولة ذات سيادة إىل عام 1392م.
ومن أشهر منجزاهتا اخرتاع أول آلة طباعة معدنية
متحركة يف عام (1234م) ( ،)١٠ويف هذه الفرتة ،أكمل
الفنانون الكوريون املهرة إنجاز ًا فريد ًا وهو نقش حمتويات
مبادئ البوذية عىل لوحات خشبية كبرية بلغ عددها أكثر
( )80،000لوح ،كمحاولة من شعب مملكة (غوريو)
لالستعانة بمبادئ بوذا لصد اهلجوم املغويل ،ويطلق
عىل هذه األلواح اخلشبية والتي ما زالت حمفوظة يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٨باهلا :هي ممكلة ذات شعب خمتلط من الكوريني وشعب
املوهي وأسست يف شامل كوريا ومنشوريا بعد سقوط غوغوريو
يف زمن دولتي الشامل واجلنوب يف كوريا ،مع مملكة شال املوحدة
يف اجلنوب .سقطت اململكة يف سنة  926وانتهت ضمن رصاعات
بني اململك الكورية .انظر :املوسوعة الربيطانية:

كام أود التنبيه هنا إىل أن املصطلحات التي ترد هي غري منضبطة
يف مسمى وألفاظ دقيقة من مجلة املصادر فمرجع يسمي اململكة
(جوجسون) وآخر (كوجسون) ومرجع يسمي (كوريو) وآخر
(غوريو) مابني مرتجم من احلرف األصيل الكوري أو النطق
باحلرف اإلنجليزي ،املسألة مل أجد هلا ضاب ًطا سوى أين أحاول
https://www.britannica.com/place/Parhae
التوفيق ما استطعت بني تلك األلفاظ واعتامد ماورد يف الكتب
 -٩االسم (غوريو) مأخوذ من (غوغوريو) وهي من أقدم الممالك الكورية
الرسمية من احلكومة الكورية.
 -٧منشوريا هو اسم يطلق على منطقة جغرافية واسعة في شمال شرق
آسيا ،وحاليا ً يمكن وصفها بأنها تقع بالكامل في الشمال الشرقي للصين،
وتسميتها نسبة لقبائل المانشو التي سكنتها منذ القدم .انظر:
https://www.britannica.com/place/Manchuria
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الثالث القديمة الكلمة اإلنجليزية “ ”koreaمأخوذة من اسم (غوريو)
انظر :الهيئة الكورية لإلعالم والثقافة ( )2011حقائق عن كوريا،
ص.167
 -١٠يشير المؤرخون الكوريون افتخاراً إلى أن ذلك كان قبل 200سنة من
(جوتنبيرج) الذي اخترع آلة الطباعة المعدنية في ألمانيا.
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مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )١٩شعبان  ١٤٤١هـ  -أبريل ٢٠٢٠م

معبد (هاينسا) التارخيي اسم (تريبيتاكا كوريانا) -انظر
الصورة املرفقة لأللواح يف خمزهنا الرئيس.)١١(-

 ٤-١مملكة (جوسون :)Joseon

يف عام 1392م ،انقلب اجلنرال (يي سيونغ-جي)
عىل آخر ملوك (كوريو) مؤسس ًا لـ(مملكة جوسون)
(1897-1392م) .وتعترب جوسون آخر مملكة يف
التاريخ الكوري ،وأطول مملكة حكمت بالتعاليم
الكونفوشيوسية واستمرت قرابة اخلمسة قرون،
وشهدت هذه الفرتة اعتامد األبجدية الكورية وتسمى
(اهلانكول)( ،)١٢كبديل لألحرف الصينية التي كانت يف
السابق نظام الكتابة الوحيد يف شبه اجلزيرة الكورية ،كام
شهدت أيض ًا العديد من التطورات الثقافية والصناعية.
وقد تم إعادة تسمية كوريا ونقل العاصمة إىل املدينة التي
تعرف يف عرصنا باسم (سول) (.)١٣
 ٥-١الغزو الياباين لكوريا

(:)Japanese occupation

يف عام (1592م) غزت اليابان كوريا؛ متهيد ًا لغزو
الصني ،لكن البحرية الكورية أظهرت بسالة رائعة يف
صد هذا الغزو ،وبدعم من جيوش املقاومة الكورية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -١١انظر :الهيئة الكورية لإلعالم والثقافة ( )2011حقائق عن
كوريا ،ص  .184يمكن مراجعة الموقع كبديل عن الكتاب على
الرابط ، /http://www.korea.net :وللفائدة فإن الموقع يدعم
اللغة العربية .وانظر أيضاً :وزارة الثقافة والرياضة والسياحة
(2012م) كوريا الجنوبية ،في الماضي والحاضر ،ص .77

 -١٢هي احلروف األبجدية للغة الكورية املستخدمة لدى كوريا
الشاملية واجلنوبية ،بالكورية ،وهو منجز حضاري كان القصد منه
االبتعاد عن اللغة الصينية املهيمنة ذلك الوقت ،وكان مكونًا من
 14حرفا و 10حركات ،انظر:
http://www.korean.go.kr/eng_hangeul/another/001.html

 -١٣انظر املوسوعة الربيطانية:
https://www.britannica.com/place/Seoul

وقد وضعت حكومة سول ،موقع ًا خاص ًا هبا حيوي معلومات
مفصلة مجيلة عىل الرابط اآليت:
http://english.seoul.go.kr/get-to-know-us/seoul-views/meaning-of-seoul/1-history/

واملساعدات الصينية ،وبعد سجال مرير ومعاناة طويلة
وابتداء من سبعينيات القرن التاسع عرش،
مع اليابانيني
ً
أجربت اليابان كوريا عىل إخراجها من دائرة نفوذ
الصني .ففي عام (1895م)  ،ويف نفس العام ُقتلت
اإلمرباطورة (ميونغ سونغ) بمشاركة يابانية ،ثم أجربهتا
عىل توقيع معاهدة جعلت اإلمرباطور الكوري متنازالً
عن سلطاته يف شبه اجلزيرة الكورية لإلمرباطور الياباين،
وبام أن املعاهدة كانت غري قانونية و ُو ِّقعت باإلكراه
ظهرت حركات املقاومة الشعبية اهلائلة وذلك يف عام
(1919م)وكانت هناك خسائر الحرص هلا يف األرواح
واستمر نزيف اخلسائر للكوريني من قبل املحتل الياباين،
وخرست كوريا إرث ًا ثقافي ًا عظي ًام ال زالت تعاين منه
إىل اآلن وتطالب اليايان به ،لكن هزيمة اليابان يف عام
(1945م) ،باتت فرج ًا للدولة املحتلة ،فوضعت األمم
املتحدة خط ًطا إلدارة الوصاية عىل كوريا من قبل
االحتاد السوفيتي وذلك عىل اجلزء الشاميل لشبه اجلزيرة
الكورية والواليات املتحدة عىل اجلزء اجلنويب منها ،ويف
عام 1948م ،أجرت حينها كوريا اجلنوبية انتخابات
ديمقراطية بإرشاف األمم املتحدة بينام عانت كوريا
الشاملية من فرض ديكتاتورية شيوعية ،والتي بدورها
هامجت الدولة الناشئة اجلنوبية يف حرب مباغتة وذلك يف
عام 1950م ،وحينها بدأت احلرب الكورية.
٦-١احلرب وتقسيم كوريا

(:)The war and division of Korea

دامت احلرب التي بدأت يف عام (1950م) ثالث
سنوات ،فدمرت أغلب املدن بشكل شبه كامل ،وانتهت
باالتفاق عىل هدنة حول خط احلدود العسكري ،وبعد
انتهاء احلرب العاملية الثانية أصبحت كوريا مقسمة عىل
امتداد خط عرض ( ،)38ومنذ تلك الفرتة أخذ االقتصاد
الكوري اجلنويب بالنمو بشكل كبري ،وتغري اهليكل
االقتصادي له بشكل جذري لتصبح يف الوقت احلارض
يف مصاف الدول الصناعية العظمى منافسة بذلك اليابان
والصني وبقية الدول الغربية .هذا هو ملخص التاريخ
الكوري القديم واحلديث وأبرز مالحمه التي تثبت قدم
هذا التاريخ ،وأنه حيمل حضارة تزخر باملنجزات ،شكلته
سالالت قبلية متنوعة وممالك متحالفة ،وإنه تاريخ ميلء
باألحداث والرصاعات ،كام يبني لنا ذلك التاريخ أن
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الدين كان حارض ًا يف تلك السالالت واملاملك وأنه
كان رافد ًا سياسي ًا يف أغلب األحيان ويتضح لنا كيف
أن الدين الوافد يأخذ قوته بتبني احلاكم له ،فاملاملك
الكورية اختلفت مابني معتمد للديانة البوذية ويف وقتها
ازدهرت ،ومابني معتمد للكونفوشيوسية ويف وقته
قويت وأصبحت ذات قوة ومنعة ،وربام يف بعض املاملك
نشبت حروب واضطرابات بسبب النزاع بني علامء
الديانتني ،إال أن اآلثار مل ِ
ختف تأثر الكوريني بالديانة
الشامانية األصلية لكل الشعوب اآلسيوية فظهرت
املعتقدات يف احلياة االجتامعية ،وترمجت يف مناحي احلياة
مع الديانات البوذية والكونفوشيوسية وهذا يتشابه إىل
حد كبري مع احلالة اليابانية.
 -٢املبحث الثاين :تاريخ الدين يف كوريا واألديان
األساسية فيها:

لعب موقع كوريا بني الصني واليابان ،من الناحية
اجلغرافية وحتى التارخيية دور ًا تبادلي ًا عىل امتداد قرون
كثرية ،أشبه مايكون وسي ًطا بني البلدين أو بعبارة
أصح بني احلضارتني ،وعىل الرغم من التأثري الذي
كان واضح ًا يف القرون املتقدمة من قبل الكوريني عىل
جرياهنم اليابانيني ،إال أن كوريا أيض ًا هي األخرى
أصبحت حتت وطأة التأثري املتبادل من كال اجلانبني
الصيني والياباين ،وهلذا لن يكون بعيد ًا عن التصور أن

الدين يف كوريا هو ضمن أديان مشرتكة مع تلك التي
يف الصني أو يف اليابان ،وبال شك فإن لكل حضارة
سامهتا وخصائصها ،فالثقافة الدينية يف كوريا يمكن
وصفها بأهنا واحدة من أكثر الثقافات الدينية تعقيدً ا يف
العامل ،فالديانة الشامانية ما زالت ُتارس بعض معتقداهتا
عىل نطاق واسع ،ومتلك كوريا عدد ًا كبري ًا من املعابد
الكونفوشيوسية مقارنة بأي دولة أخرى وكذلك هي
متتلك جمتم ًعا بوذ ًيا ح ًّيا ونش ًطا وله املئات من املعابد يف
األقاليم اجلبلية وكذلك يف املدن .باإلضافة إىل كل ذلك
فكوريا تعترب أكثر الدول اعتنا ًقا للكاثوليكية النرصانية
يف قارة آسيا والثالثة عىل مستوى آسيا من حيث نسبة
الكاثوليك يف سكاهنا .وتعترب موطن ًا لعدد من احلركات
الدينية املحلية اجلديدة ،كل ذلك سنحاول بيانه بتعداد
الديانات األساسية لكوريا عىل النحو اآليت (:)١٤
 ١-٢الديانة الشامانية:)shamanism( :

الشامانية هي معتقد ديني لدى الشعوب البدائية ،ويعتمد
عىل الشامان ( )Shamanالذي يقال بأن لديه القوة
اخلارقة للتواصل مع العامل اآلخر والشفاء من األمراض
(...)١٥الخ ،وهي هبذا الوصف يمكن أن توصف هبا
جمموعة من الديانات الوثنية التي تنتهج هذا االعتقاد
فيمكن أن يقال :الشامانية السيبريية اآلسيوية ،ويمكن
أن يقال الشامانية األفريقية وهكذا ( ،)١٦والبعض يصفها
بأهنا ظاهرة دينية قديمة ،انترشت يف مناطق وحضارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متعددة من العامل ،خاصة يف دول آسيا الوسطى
 -١٤هذا العرض اعتمد عىل جمموعة مراجع هي كالتايل:
والشاملية .وتأثرت بمذاهب آسيوية كربى أمثال
 -1إبراهيم ،د .سمري عبد احلميد (2001م) اإلسالم واألديان يف (امليزوباتية) و(البوذية) و(الالمية) و(الكونفوشيوسية)،
اليابان ،مكتبة امللك عبد العزيز :الرياض ،ص .168-31

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -2بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات الدينية للشعوب ،كتاب
مرتجم :أ.د إمام عبد الفتاح إمام وزميله ،مكتبة مدبويل :القاهرة -6 ،البهالل ،طارق (٢٠١٥هـ) األديان اجلديدة يف اليابان،
جامعة املجمعة ،جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،مركز النرش
.371-367
والرتمجة بجامعة املجمعة ،ص .٧٧
 -3أ.س ميغوليفسكي (2005م) أرسار اآلهلة والديانات،
ترمجة ،حتقيق :حسان خمائيل ،دار عالء الدين :دمشق،ص -7 189أكاديمية الدراسات الكورية(2012م) مشاهد ثقافية كورية،
ص .35
ومابعدها.
 -4سريغي ،توكاريف (1998م) األديان يف تاريخ شعوب  -١٥إمام ،عبد الفتاح (١٩٩٨م) معجم ديانات وأساطري العامل،
العامل،ترمجة :د أمحد فاضل ،األهايل للطباعة والنرش :دمشق ،ص مكتبة مدبويل :القاهرة.241-3 ،
.288-281
 -١٦زكار ،سهيل(١٩٩٧م) املعجم املوسوعي للديانات
 -5مظهر ،سليامن (2000م) ،قصة الديانات ،مكتبة مدبويل ،والعقائد واملذاهب والفرق والطوائف والنحل يف العامل ،دار
الكتاب العريب :القاهرة.519-2 ،
القاهرة ،ص 257-235
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دون أن تفقد بنيتها اخلاصة .ويؤكد خرباء عامليون أن
شامل رشقي الصني هو املنبع الرئيس للثقافة الشامانية
القديمة يف العامل .وربام أطلق عليها لدى البعض عبادة
األسالف ( .)١٧وتتمحور فلسفة العقيدة الشامانية-كام
يعتقدون-حول توازن قوى اإلنسان ،الذاتية الداخلية
واخلارجية الروحية املحيطة به؛ حيث إن ضعف النفس
البرشية الناتج من عدم االهتامم الكايف برتبيتها وتنميتها،
يساعد األرواح والشياطني عىل الدخول إىل شخصية
الفرد والتحكم بمشاعره وأحاسيسه ،وقد يبلغ األمر
مرحلة خطرية هي مرحلة التلبس ،فينطق اإلنسان
بلسان حال الشياطني ويعرب عنها .ولذلك فإن وجود
الشامان رضوري لعالج مجيع مظاهر الرشور؛ العالج
الذي يعتمد عىل تنشيط القوى الذاتية لتحقيق التوازن
مع القوى الكونية الشاملة ،ويربزون أصل الشامانية
بفكرتني ،األوىل :بأن اآلهلة هي التي خلقت الشامان
األول ،والثانية :بأنه وبسبب تعاسته حددت اآلهلة
قدراته ( )١٨ويضيفون أيض ًا أن البرشية أعطيت شامان ًا
واحد ًا ملكافحة األرواح الرشيرة التي تسبب املرض
واملوت .وقد نتج هذا الشامان األول بسبب تزاوج
بني امرأة برشية ونرس ذي رأسني حيمل اسم الكائن
األعىل «آجي اخلالق» الذي يرت ّبع فوق قمة شجرة العامل
( .)١٩ويصف الباحث (مريسيا)1986،الشامانية ،بأهنا
ظاهرة دينية متركزت ىف وسط وشامل آسيا ،وقد اكتشف
علامء (األنثروبولوجى ( ))٢٠وجود نفس الظاهرة ىف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -١٧سريغي .توكاريف (1998م) األديان يف تاريخ شعوب
العامل ،ص .288
 -١٨املوسوعة العربية عىل الرابط اآليت:

 ، http://arab-ency.com/detail/6881ولتفاصيل أكثر يراجع

مناطق أخرى من العامل مثل أسرتاليا وأفريقيا وأمريكا
الشاملية واجلنوبية وجزر املحيط اهلندي واملحيط اهلادي.
ويضيف أيض ًا :أن مصطلح الشامانية اشتق من كلمة
(شامان ))shamanism-وهي كلمة تستخدمها
قبائل (التونجوس) برشق سيبرييا لوصف الشخص
طقوسا دينية معينة ويوصف بأنه :العارف:
الذي يامرس
ً
أي املطلع عىل العوامل اخلفية ،ولكن ذلك ال يعنى أن
الشامان هو الوحيد الذي يملك القدرة عىل االتصال
(باإلهلي/املقدس) أو أنه يتحكم ىف املامرسات الدينية
لباقى أفراد املجتمع ويصدر هلم األوامر والنواهي ،ففى
بعض قبائل وسط ورشق آسيا يتواجد الكاهن جنب ًا اىل
جنب مع الشامان ،حيث يتوىل الكاهن تقديم القرابني،
أما الشامان فهو ينفرد بقدارته اخلاصة عىل عالج
األمراض وتفسري األحالم( .)٢١الشامانية يف كوريا قوية
وحارضة يف جل مناحي احلياة؛ فهناك (شامانات) سواء
من الرجال أو النساء ،ويعترب (الشامانات) األكثر «قوة»
(بان ـ سو)  -وهم رجال عميان منذ الوالدة وجيري
إعدادهم هلذه املهنة بشكل خاص؛ حيث يتلقون خمتلف
األساليب والطرق لالتصال باألرواح ،ومناشدهتا ،يأيت
بعدهم جمموعة (شامانات) (مو ـ دان) وهن نساء يقمن
بالصلوات الشامانية (كامالين) بطقوس وعبادات خمتلفة
هدفها التواصل مع األرواح الرشيرة-كام يدعون.)٢٢( -
وعىل وجه العموم ومن خالل البحث يف الشامانية
كطريقة أو منهج ،فإنك ستجدها داخل إطار أديان
عديدة؛ ألن الشامانية هى طريقة يمتلكها نخبة معينة ىف
املجتمع ،وهي بذلك تشكل اجلانب الباطني من الدين
السائد ىف املجتمع (.)٢٣
 ٢-عبادة األسالف وأرواح الطبيعة يف كوريا:

السواح ،فراس(٢٠٠٣م) موسوعة تاريخ األديان ،دار عالء يمكن وصف عبادة األسالف وأرواح الطبيعة بأهنا
صورة أو مظهر من مظاهر الشامانية ،وقد بقيت
الدين.١٤١/١ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -١٩مريسيا ،إلياد (1986م) تاريخ املعتقدات واألفكار الدينية -٢١ ،مرسيا ،إلياد (بدون) الشامانية ،ترمجة صفاء حممد ،خمتارات
ج 3ص  ،16املوسوعة العربية عىل الرابط:
مرتمجة ،ص  ،5وهذا التفريق يفيدنا بأن رجال الدين لدى
الشامانية قسامن كاهن وشامان ،ولكل منهام له أعامله .
. http://arab-ency.com/detail/6881
 -٢٠علم األنثرو بولوجي هو :علم هيتم بتاريخ اإلنسان وسلوكه
واملجتمعات القديمة واحلارضة .انظر:
https://www.britannica.com/science/anthropology

 -٢٢سريغي ،توكاريف (1998م) ،األديان يف تاريخ شعوب
العامل ،ص .288
 -٢٣مرسيا ،إلياد (بدون) الشامانية ،ص .8
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حمفوظة لدى الكوريني قرون ًا عديدة ،حتت تأثري الديانة
الكونفوشيوسية املتأصلة فيها ،ويقال إن الكونفوشيوسية
هي التي أدخلت عبادة األسالف إىل كوريا ،وربام يصدق
هذا بأن تلك العبادة مشاهبة ملا جيري يف الصني ،ويف
املعبد العائيل حتفظ لوحات األسالف بأسامئها ،حيث
روحا من ثالث أرواح وتبقى الروح
حيوز كل امرئ ً
الثانية يف الرضيح مع اجلسد ،أما الثالثة فتقصد مملكة
األرواح ،وجتري الطقوس والعبادة أمام تلك اللوحات
يف أيام خمصوصة من العام ،وتقدم هلا القرابني ،كل ذلك
جيري بحضور رب العائلة وأفرادها( )٢٤ويف الوقت
احلارض أصبح االنسالخ من هذه العبادات أمر ًا عادي ًا،
وأصبحت الكثري من العائالت يف مساكنها اجلديدة يف
املدن العرصية الترى هلذا أية أمهية( .)٢٥وعبادة أرواح
الطبيعة منترشة أيض ًا ،فعىل سبيل املثال أرواح اجلبال هلا
عبادة خاصة؛ حيث يعتقدون بأن اجلبل يامرس تأثري ًا
ما عىل املدن والقرى القريبة منه ،وخاصة -أرضحة-
املوتى املقامة بجواره ،وهلم معتقدات غريبة يف ذلك
حيث يعتقدون بأن البحث عن جبل مالئم لدفن أقارهبم
من أكثر األعامل أمهية ،ويامرس الشامان تقديم القرابني
وتعليق التامئم للجبال ،وتقوم هي بالوساطة بني األفراد
وتلك األرواح.

ولكن بتأثري أحدمها يف اآلخر ،مع وجود الفارق بني
حجم التأثري ،فالكونفوشيوسية أثرت كثري ًا نظر ًا للتأثري
الصيني القوي عىل كوريا بحكم األوضاع السياسية ،إال
أن اليابانيني باحتالهلم كوريا أعادوا إليها البوذية بعد
انحسارها وإن كانت يف األصل دخلت اليابان عن طريق
كوريا ،وبقيت البوذية والكونفوشيوسية حمفوظتني لدى
الشعب الكوري .ويف القرون املتأخرة ونتيجة لدخول
عرص الصناعة ووصول موجة التبشري النرصاين بقوة
إىل رشق آسيا ،تأثرت هبذا وانترشت املسيحية بمذهبيها
(الكاثوليكي) و(الربوتستانتي) ،وهذا مايدعونا إىل أال
نعترب املسيحية ديانة أساسية كوهنا وافدة وليست من
الرتاث الديني الذي صاحب التاريخ الديني الطويل يف
كوريا-كام مر معنا سابق ًا-

سنتعرض للديانة البوذية والكونفوشيوسية كديانات
أساسية يف كوريا كام الشامانية وعبادة األسالف وأرواح
الطبيعة ،قامت عليها الثقافة الكورية وتشكل من خالهلا
املجتمع وذلك يف العنوانني القادمني.
 -٣الديانة البوذية (:)Buddhism

البوذية ديانة مشهورة وانترشت يف دول رشق آسيا،
وكانت قد خرجت من رحم اهلند بعد تأسيسها من
قبل (سدهارتا( ))٢٧واملعروف باسم (بوذا)( )٢٨وإليه
ِ
الصني
تنسب الديانة ،ثم شقت طريقها فيام بعد شامالً إىل
ِ
ِ
ِ
جبال اهلماليا،
طريق
واليابان عن
والتيبت وكوريا
ووصلت جنوب ًا إىل رسيالنكا وتايالند وبورما وكمبوديا
ٍ
أنحاء من العامل يف أوروبا
وانترشت مؤخر ًا يف
وفيتنام،
ْ

وتأثر الكوريون أيض ًا بالصينيني فآمنوا باحليوانات
اخليالية الضخمة كالتنني فعبدوها هي األخرى؛
حيث يعتقدون بأهنا توجه منابع املياه واألمطار.
وتشغل احليوانات مكانة مرموقة يف كوريا (كام هو يف
املعتقدات اليابانية) ،ويشمل ذلك احليوانات املتوحشة
أو األليفة ( .)٢٦مامىض يعتربه الباحثون بأنه مظهر من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مظاهر ديانات شعبية يف كوريا ،فهي قديمة ومتجذرة  -٢٧قصة نشأته وتنسكه وعزوفه عن حياة عائلته الغنية هرب ُا من
وتداخلت مع كل الديانات الوافدة قدي ًام؛ فتجد البوذي نظام الطبقات اهلندويس له أثر كبري عىل أتباعه وإهلامهم بتقفي
الكوري وكذلك الكونفوشيويس يامرساهنا أو بعضها أقواله وتقديسها ،انظر التفاصيل يف كتاب الدكتور :شلبي ،أمحد
(2000م) ،أديان اهلند الكربى -اهلندوسية ،اجلينية ،البوذية،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتبة النهضة املرصية :القاهرة ،ص.131وانظر أيض ًا :سريغي،
ِ
ُ
ِ
شعوب العاملِ ،ص.465
تاريخ
األديان يف
 -٢٤بترصف :سريغي .توكاريف (1998م) األديان يف تاريخ توكاريف (1998م)،
شعوب العامل ص 288
 -٢٨لفظ بوذا ليس الوحيد الذي أطلق عىل سدهارتا ،فمنها:
الراهب ،و»ساكيا» (ِ )Sakya
«جوتاما» (ِ )Gutama
أي
أي
 -٢٥انظر:
ُ
ّ
ُ
ُ
ُ
ص.
ل
املخ
أو
البالغ
أي
)
Tatakata
(
و»تتاكاتا»
واملنعزل
املتبتل
ُ
http://assets.press.princeton.edu/chapters/i8310.pdf
انظر :نومسوك ،عبد اهلل (1420هـ1999-م) ،البوذي ُة تارخيُها
 -٢٦بترصف :سريغي .توكاريف (1998م) األديان يف تاريخ وعقائدُ ها وعالق ُة الصوف ّي ِة هبا ،مكتبة أضواء السلف :الرياض،
ص.88
شعوب العامل ،ص 289
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ِ
ِ
املتحدة وأسرتاليا ،ويف تلك الدول التي
والواليات
عربت إليها البوذية أصبحت أكثر حضور ًا من دولة
املنشأ-إن صح التعبري -وذلك نتيجة ملزامحة الديانة
اهلندوسية التي طغت يف اهلند ومل ترحل كثري ًا ،وعىل
العموم فإن (سدهارتا) كان هارب ًا من اهلندوسية ونظام
الطبقات فيها .وقد بدأت الديانة البوذية بفلسفة أخالقية
إذ وصف مؤسسها(بوذا) بامللهم واملستنري وانتهت
بتحوهلا إىل دين وضعي وثني عاملي االنتشار عىل يد
أتباعه ومريديه.
-بداية البوذية:

كانت من األسئلة األربعة التي جعلها (بوذا) بداية
واملوت؟ وما
واملرض،
لفلسفتهِ :ل َ الوالدةُ ،واهلر ُم،
ُ
ُ
وكيف يكا َف ُح؟
أسباب ذلك ك ِّله؟ ومن أي َن هذا األملُ؟
َ
ُ
والتي اعتربت
فيام بعد باحلقائق األربع السامية :األمل ُ
ٍ
ٌ
موجو ٌدِّ ،
لكل يشء من األملِ
وعامل ،إعدا ُم األملِ،
سبب
ٌ
الوسيل ُة إلعدا ِم األملِ .وباعتقاده أن اإلنسان يصل إىل
(النرفانا) وهي السعادة املطلقة ،وذلك عندما يصل إىل
املرحلة األخرية ويتجاوزها ( - .)٢٩
 معتقدات البوذية وأفكارها الرئيسة:ِ
العقائد البوذ ّي ِة ،والتي شكلت
أهم
ونستطيع أن نلخص َّ
تصورات بوذا وأفكاره وأفكار أتباعه ممن سامهوا يف
إنشاء الديانة وانتشارها ،مع اختالف مذاهبهم وآرائهم،
باآليت:
قض ّي ُة األلوه ّي ِة وعقيدة التثليث ( :)٣٠يذكر أغلب الباحثني
عن ِ
يتحدث ِ
َ
ْ
َّ
الدخول يف أي
اإلله ،ويتحاشى
بأن بوذا مل
ٍ
نقاش يتعلق بذلك ،وأن تأسيس املذهب كان عىل مبادئ
أخالقية ،يمكن تلخيصها بام ييل :إن املبادئ الفلسفية
ِ
التي أسسها (بوذا) مل تدم طوي ً
واختذت الصبغ َة الدين ّي َة
ال
يد ِ
عىل ِ
أتباع ِه الحق ًا ،ويمكن أن نصف تلك املبادئ بأهنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٢٩انظر التفاصيل يف كتاب الدكتور :شلبي ،أمحد (2000م)،
أديان اهلند الكربى -اهلندوسية ،اجلينية ،البوذية ،مكتبة النهضة
املرصية :القاهرة ،ص.131وانظر أيض ًا :سريغي ،توكاريف
ِ
ُ
ِ
شعوب العاملِ ،ص.465
تاريخ
األديان يف
(1998م)،
 -٣٠انظر :شلبي ،أمحد (2000م) ،أديان اهلند الكربى
-اهلندوسية ،اجلينية ،البوذية ،ص.162

ُ
القليل
مبادئ عمل العقيدة ،وليس يف تعالي ِم (بوذا) إال
ِ
يصح ْ
يوصف
أن
بالعقيدة( ،)٣١فإن هذا األمر مل يستمر
َ
مما ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
فقد عاد أتباعه من بعده ،فبحثوا عن اإلله ،واجتهوا لبوذا
ِنف ِ
سه َّ
فألو ُه وعبدو ُه ،وعىل هذا األساس انقسموا يف
ِْ
ُ
األول (مهايان �Ma
مذهبي(،)٣٢
رؤيتهم لبوذا عىل
ِ
 :)hayanوهؤالء يعتقدون َّ
جتسدت يف
روح اإلله قد
ْ
أن َ
َ
يعتقدون
(بوذا) ،الثاين (هينايان  :)Hinayanوهؤالء
مرحلة أسمى من مرحلةِ
ٍ
َ
وصل إىل
بأن بوذا برش لكنه
ِ
البرشية ،وقد َّألو ُه هبذا االعتبار .وبنا ًء عىل ماسبق يرى
البوذيون (بوذا) إهل ًا سوا ًء جتسدت األلوهية يف جسده أو
أن منزلته فوق منزلة البرشية ،فال يوجد فرق بني الرأيني
فلسفي
خالف
إال أن يصنف ذلك اخلالف عىل أنه
ٌ
ٌّ
( ،)٣٣ويؤكد هذا أهنم مل خيتلفوا يف تقديس (بوذا)؛ فقد
ِ
نحت البوذ ّي َ
للعبادة .وهذا
ون مجيعهم فيام بعد متثا َل ُه
َ
التناقض سبق وأن وجهته للرهبان يف عدة معابد أثناء
زيارايت املتكررة هلم فيقفون يف حرية من أمرهم ،وعىل
كل حال فإن البوذ ّي ِة قد انترشت يف البلدان التي أرشنا
ِ
ِ
ِ
وتقاليدها وأدياهنا
الشعوب
لعادات
وخضعت
إليها
ْ
ِ
األرواح وغريها،
عبادات
ودخلت فيها
الشعبية،
ُ
ْ
ِ
وشاركت غريها يف عقائدها فشاركت اهلندوس ّي َة يف
ِ
ِ
ِ
باللغة البال ّي ِة باس ِم( :راتنا
ويسموهنا
التثليث.
عقيدة
ّ
ُ
الثالث .وهذا
اجلواهر
تري  ،)Ratna Triومعنا ُه:
ُ
ِ
ُ
مؤسس البوذ ّية( :البوذا ،)Buddha
هو:
ُ
الثالوث َ
أصحاب
تعاليم بوذا ورشائ ُع ُه( :الدهارما ،)Dharma
ُ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٣١انظر :املرجع السابق :ص.167

 -٣٢انظر :فوزي ،حممد محيد (1991م) ،عامل األديان بني
األسطورة واحلقيقة ،مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية :ليبيا،
ص.201
 -٣٣انظر :نومسوك ،عبد اهلل (1999م) ،البوذية تارخيها وعالقة
ِ
إنجيل بوذا املرتج ِم
الصوفية هبا ،ص .166وانظر النص يف
ِ
ِ
ِ
أشخاص بوذا الثالثة ،ومن تلك
عنوان
حتت
تدعو
األتباع إليها َ
َ
ِ
النصوص»:ح ّق ًا لقد أحسنتم يف الكال ِم ّأيا األخوةُ .ليس هناك
ِ
الرأي بينَنا َ
َ
ُ
يملك ثالث َة
املغبوط
حول معنى دينِنا؛ ألن
خالف يف
ٌ
ِ
ٍ
ٍ
أشخاصُّ ،
شخص له أمه ّي ٌة متساوي ٌة بالنسبة لنا» .إنجيل
وكل
بوذا (مرتجم للعربية) ،ترمجة الفقري سليامن ش َّيا(2004م) .دار
احلداثة :بريوت ،ص224
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َ
والقديسون( :السانغه .)٣٤( )Sangkha
بوذا،
ِ
ِ
ُ
الكون
اجلزاء (كارما  :)٣٥( )Karmaإن نظا َم
قانون
ِ
ِ
قائم عىل العدل املحض ،وبنا ًء عىل هذه
لدى البوذيني ٌ
ِ
ِ
العقيدة فإن العدل واقع الحمال َة إن يف احلياة احلارضة أو
يكون يف ٍ
وإن جزاء ٍ
ِ
ِ
ُ
القادمةَّ ،
حياة أخرى،
حياة
احلياة
يف
َ
ِ
باخلريَّ ،
ويقصدون بذلك َّ
الرش يأيت
اخلري يأيت
بأن
وأن َّ
َ
بالرش ...الخ.
ِّ
(سمسارا :)٣٦( )Samsara
ُ
تناسخ األرواحِ َ

تناسخ األرواح لدى البوذيني هو شبيه بام لدى األديان
األخرى إال أن فلسفة هذه العقيدة ختتلف نوع ًا ما،
وفرسها بوذا بام نقل عنه حيث قال(:أال يا إخويت،
ِ
ُ
بحدوث سببِها ،وال
حتدث إال
الروح ال
تفكروا ،إن
َ
ِ
ِ
ليست شيئ ًا خالد ًا ،وإنام
تفنى إال بفناء سببها ،إهنا
ْ
ِ
ِ
ُ
واألسباب)
العوامل
حسب
حتدث ،وتفنى
َ

 (النرفانا  :)Nirvanaكأن هذه العقيدة هي نتاجالعقائد السابقة ،وهي سبيل اخلالص من األمل ،فهي تقرر
ِ
ِ
ِ
ِ
الدائمة،
السعادة
املولد ،والوصول إىل
تكرار
اهلرب من
َ
درجات الصفاءِ
ِ
والنرفانا تعني وصول الفرد إىل أعىل
ِ
والقضاء عىل مجي ِع رغباتِ ِه املاديةِ.
بتطهري ِ
ِ
نفس ِه،
الروحاين
ّ
ِّ
ِ
وبام أن النرفانا هدف كل بوذي ،فقد جعلوا لتحصيلها
ِ
ثالث مراحل (.)٣٧
ثامن طرق؛ عىل
 -البوذية يف كوريا:

دخلت البوذية كوريا يف فرتة املاملك الثالث ،وتم اعتامد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -٣٤عقيدة التثليث أيض ًا يف النرصانية وهذا من قبيل العالقات
التبادلية بني األديان.

 -٣٥كلمة سنسكريتية معناها :العمل .انظر :زكار ،سهيل
ِ
ِ
والعقائد
للديانات
املوسوعي
املعجم
(1418هـ)1997،
ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
والطوائف والن َِّح ِل يف العامل ،692/2،وانظر:
والفرق
واملذاهب
شلبي ،أمحد ( )2000أديان اهلند الكربى ،ص.59

الديانة بشكل رسمي يف عهدي (كوريو) و(بيكجي)
وقد كانت قبل ذلك جمموعات متفرقة وغري منتظمة من
رجاالت الدين البوذي ،وتم احتضاهنا واستقباهلا بروح
أخوية من قبل الطبقات النبيلة للماملك الكورية ،وبدعم
قوي من األرس احلاكمة حيث انترشت بينهم بقوة .فقد
أعلنت البالد آنذاك أن البوذية الدين الرسمي يف عهد
مملكة (شيال) ومملكة (كوريو) وبنيت العديد من املعابد
وفرضت املشاركة ببعض االحتفاالت البوذية املعروفة
بـ (بالغواهنوي) .لقد حافظت البوذية ،كعقيدة مهيمنة،
عىل احلياة السياسية وعىل االقتصاد وعىل النواحي
األخرى للحياة االجتامعية الكورية طيلة حكم تلك
املاملك التي أرشنا إليها ،وقد أدى الرصاع عىل السلطة
من (كوريو) إىل (جوسون) إىل قمع البوذية وإحالل
الكونفوشيوسية حملها ،وقد كانت النتيجة انحسار
عدد املعابد واختفاءها يف األماكن احلرضية وحلول
الكونفوشيوسية مكاهنا؛ وقد كانت قبل ذلك -أي
املعابد واملزارات البوذية -منترشة يف اجلبال واألرياف
واحلوارض( .)٣٨ولقد حاولت اليابان دمج الطوائف
البوذية الكورية مع نظرياهتا اليابانية بعد احتالل اليابان
لكوريا وبداية احلكم االستعامري يف شبه اجلزيرة
الكورية ،وأشعلت تلك احلوادث محاسة الكوريني
نحو الديانة البوذية القومية ،فاستوعبت البوذية تغريات
املجتمع خالل العقود األخرية وازدهرت وهلذا انقسم
رهباهنا مابني من يعيش يف اجلبال للرهبنة وحياة التأمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٣٧انظر :شلبي ،أمحد (2000م) ،أديان اهلند الكربى
اهلندوسية ،اجلينية ،البوذية ،ص ،154كمصدر رئيس مستفيدامما كتبته يف أبحاثي السابقة سوا ًء يف كتاب شعارات األديان
ورموزها (مرجع سابق) أو األديان اجلديدة يف اليابان (مرجع
سابق) مع بعض الترصف الذي اقتضاه احلال ،والثامين شعب
ُ
ُ
والعيش
السليم،
والقول
هي :النظر ُة السليم ُة ،والني ُة السليم ُة،
ُ
السليم.
والرتكيز
،
السليم
والفكر
الطيب،
السليم ،واجلهدُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ٍ
اإلدراك السليم .بترصف :املرجع السابق ،ص ،156وقد
ِ
َ
مراحل :األوىل تتضم ُن
ثالث
الشعب السابق َة إىل
قسموا تلك
َ
َ
َ
َ
هي
والعيش
الطيب،
والعمل
السليم،
املنطق
َ
َ
احلالل .والثاني ُة َ
َ
الرياضة النفسي ِ
ِ
ُ
السليم،
والفكر
،
الطيب
ن
وتتضم
ة
ة
مرحل
اجلهدَ
َ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
واملعرفة،
التنور
السليم .واملرحل ُة الثالث ُة هي مرحل ُة
والرتكيز
َ
َ
َ
السليم
والقرار
،
ة
السليم
ة
النظر
ن
َ
وتتضم ُ
َ
َ

 -٣٦انظر :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي (1420هـ).
املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة،
 ،728/2وانظر :يف الفرق بني اهلندوسية والبوذية يف عقيدة
التناسخ ،انظر :نومسوك ،عبد اهلل (1999م) ،البوذية تارخيها
-٣٨انظر :مركز الشؤون الدولية بأكاديمية الدراسات الكورية
وعقائدها وعالقة الصوفية هبا ،ص226
( )2012مشاهد ثقافية كورية ،ص .43
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لفرتات طويلة ،بينام آخرون نزحوا إىل املدن من أجل
نرش ديانتهم .كام يقوم عدد كبري من الرهبان بإعداد
أبحاث عن الديانات يف اجلامعات واملعاهد داخل أو
خارج كوريا.

قاضي ًا وحاك ًام مطبق ًا فلسفته التي ينادي هبا أثناء عمله
حتى اشتهرت مدينة (لو) بمثاليتها يف تطبيق أحكامه
املبنية عىل فلسفته ،مل يدم طوي ً
ال حتى ترك عمله فتنقل
بني كثري من البلدان داعي ًا وناصح ًا إىل تطبيق فلسفته ،ثم
عاد أخري ًا إىل مقاطعة (لو) فتفرغ للتدريس والتأليف،
مات يف سنة ( 479ق.م) بعد أن ترك تراث ًا ديني ًا
استمر حتى القرن احلايل(.) ٤٣
وفلسف ًّيا ،رسمي ًا وشعب ًّيا
ّ
ألف كونفوشيوس جمموعة من الكتب وهي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤخرا عدد األجانب الذين اعتنقوا الديانة
وقد زاد
ً
البوذية الكورية حيث يتدربون عىل أداء الطقوس
البوذية يف معبد (سونج كوانج ساس) يف إقليم جوال
اجلنويب ومراكز (سون) يف سيئول أو يف املدن األخرى
( ،)٣٩واليوم تشري اإلحصائيات إىل أن البوذيني يف كوريا  -١كتاب الشعر أو األغاين.
يبلغون ( )7.619.332بنسبة (.)٤٠( )%15.5
 -٢كتاب التاريخ.
 -٤الديانة الكونفوشيوسية (: )Confucianism
 -٣كتاب التغري والتحول.
نشأت الكونفوشيوسيةيف أرض الصني عىل يد فيلسوفها
 -٤كتاب الطقوس.
(كنفوشيوس) ،ويعني املعلم باللغة الصينية ،ولد عام
(551ق.م) ،وينحدر من أرسة أرستقراطية ( ،)٤١عاش  -٥كتاب حوليات الربيع.
حياته معل ًام ألبناء تلك الطبقة ،فقد علمهم فنون احلياة،
كام أن هناك بعض املؤلفات التي ألفها كونفوشيوس
وبعض الكتب التارخيية الصينية( ،)٤٢عاش بداية حياته
مدونني فيها أقوال أساتذهتم مع التفسري تارة
وأتباعه ِّ
يتي ًام ،وعمل يف الرعي ،وتزوج مبكر ًا ،ورزق بأوالد،
والتعليق أخرى ،وهي متثل فلسفة كونفوشيوس ذاته
ولكنه فارق زوجته مبكر ًا نتيجة عدم استطاعتها حتمل
وهي :كتاب األخالق والسيايس ،كتاب االنسجام
نمط حياته ،ويعترب (لوتس  ) Laotseمؤسس الطاوية
املركزي ،كتاب املنتجات ويطلق عليه اسم إنجيل
معلمه األول ،لكنه مل يتوافق معه يف فلسفة القناعة
كونفوشيوس ،كتاب (منسيوس) :وهو يتألف من سبعة
والتسامح املطلق ،فقد كان كونفوشيوس يدعو ملقابلة
كتب( .)٤٤
السيئة بمثلها مربر ًا ذلك بأنه من العدل .وقد كثر تالميذه
بعد أن أنشأ مدرسته لتعليم الفلسفة حتى وصل عددهم  -معتقدات الكونفوشيوسية وأفكارها الرئيسة:
ً
إىل ثالثة آالف تلميذ ،وتقلد عددا من الوظائف فكان تقوم عىل جمموعة املعتقدات الصينية القديمة قبل جميء
 -٣٩اهليئة الكورية لإلعالم والثقافة ( )2011حقائق عن كوريا -٤٣ ،انظر بترصف املراجع اآلتية:
ص،27
 بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات الدينية لدى الشعوب،كتاب مرتجم :أ.د إمام عبد الفتاح إمام وزميله ،ص.320
 -٤٠انظر :مصلحة اإلحصاءات الكورية عىل الرابط اآليت:
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1PM1502&conn_path=I2l

 شهراين ،د .نارص فالح (2011م) الكونفوشيوسيةماضيها،حارضها ،موقف اإلسالم منها ،مركز امللك فيصل للدراسات
والبحوث :الرياض ،ص .122

ِ
ِ
جلا َه
الش َ
ف َوا َ
َ -٤١ط َب َق ٌة ُع ْل َيا ف ا ُْل ْجت ََمعَِ ،ي ْمل ُك َأ ْف َرا ُد َها َّ َ
والس ْل َ
 البهالل ،طارق (٢٠١٥هـ) األديان اجلديدة يف اليابان ،ص.٩٣ط َة ،معجم املعاينhttp://goo.gl/4nFtCq :
ُّ

 -٤٢هناك جمموعة من الكتب الصينية قبل جميء كونفوشيوس  -٤٤انظر :د .نارص فالح (2011م) الكونفوشيوسية ماضيها،
كانت معتمدة من قبل الصينيني ومجعها الرتاكم املعريف هلم مثل حارضها ،موقف اإلسالم منها ،ص ،146وانظر أيض ًا:
كتاب األناشيد واألغاين وكتاب التاريخ ...الخ .انظر :رافع ،سحمراين ،د.أسعد (1999م) الشنتوية والكونفوشيوسية،
دارالنفائس :بريوت ،ص.60
ساهر( )٢٠١١مبادئ كونفوشيوس اخلمسة ،ص . 26
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 -٥اجلنة والنار :ال يسألون عن مصري األرواح بعد
كونفوشيوس ،وذلك بحسب اآليت(:)٤٥
خروجها من األجساد ،يذكر بأن أحد التالميذ سأل
 -١اإلله :يعتقدون باإلله األعظم أو إله السامء ()٤٦
أستاذه كونفوشيوس عن املوت ،فقال( :إننا مل ندرس
ويتوجهون إليه بالعبادة ،ويعتقدون-أيض ًا -بأن لألرض
احلياة بعد ،فكيف نستطيع أن ندرس املوت) ،وهلذا هم
إهلا ،كام أن الشمس والقمر ،والكواكب ،والسحاب،
ال يؤمنون باجلنة والنار ،وال بالبعث.
واجلبال ..لكل منها إله.
 -٦اجلزاء والثواب :حيدثان يف الدنيا واليوجد أي
 -٢املالئكة :يقدسون املالئكة ويقدمون إليها القرابني.
تصور أخروي.
 -٣أرواح األجداد :يقدس الصينيون أرواح أجدادهم
 -٧القضاء والقدر :بحكم أن اجلزاء والثواب دنيويان
األقدمني ،ويعتقدون ببقاء األرواح ،والقرابني عندهم
فإن الذنوب إذا تكاثرت كان عقاب السامء بالزالزل
هي عبارة عن موائد يدخلون هبا الرسور عىل تلك
والرباكني.
األرواح بأنواع االحتفاالت واملوسيقى ،ويوجد يف كل
 -٨احلاكم ابن للسامء :فإذا ما قسا وظلم وجانب العدل
بيت معبد ألرواح األموات وآلهلة املنزل.
ليحل حملهّ
ّ
ّ
فإن السامء تسلط عليه من رعيته من خيلعه
وإضافة إىل املعتقدات السابقة فإن هناك بعض التصورات
شخص آخر عادل.
واألفكار الكونفوشيوسية ومنها ماييل:
 -٩األخالق :هي حمور الفلسفة وأساس الدين ،وهي
 -٤نبوة كونفوشيوس :مل يتفق العلامء الصينيينون عىل
الذي تسعى إليه الديانة برتبية الوازع الداخيل لدى
اختالف مللهم بنبوة كنفوشيوس ،وسبب هذا اخلالف
الفرد ليشعر باالنسجام الذي يسيطر عىل حياته النفسية
عدم وجود نص يؤكد هذا يف الكتب املعتمدة يف كل
مما خيضعها للقوانني االجتامعية بشكل تلقائي .وهذا
الديانات ،حتى كونفوشيوس مل يدَّ ِع هذا ،وإنام خالصة
األمر جعل البعض يتبنى بأن الكونفوشيوسية ليست
األمر أهنا توقعات من كتاب ومؤلفني ومؤرخني كام فعل
دين ًا وإنام هي منظومة فلسفية وأخالقية وهذا الرأي
مع بوذا وإن كان األمر هنا أقل ( .)٤٧
ليس صحيح ًا ،فهناك الكتب املقدسة الكونفوشيوشية،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي مليئة باالعتقادات والتصورات العقائدية فيام
-٤٥انظر املراجع اآلتية :شهراين ،د .نارص فالح (2011م)
الكونفوشيوسيةماضيها ،حارضها ،موقف اإلسالم منها ،يتعلق باموراء الطبيعة واألرواح وتعاليم العامل اآلخر
ص 209ومابعدها ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي (1420هـ) ...الخ-كام مر معنا ،-إضافة إىل ماورد عن كنفوشيوس
املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة ،748/2،أنه يؤدي بنفسه الطقوس الدينية وحيرص عىل ذلك وبال
وسحمراين ،د .أسعد (1999م) الشنتوية والكونفوشيوسية ،انقطاع ،إضافة إىل قيام تابعيه بتأليهه بعد موته؛ حيث أقام
دارالنفائس :بريوت ،ص 55ومابعدها ،البهالل ،طارق
(٢٠١٥هـ) األديان اجلديدة يف اليابان ،جامعة املجمعة ،جملة اإلمرباطور آنذاك صلوات دينية يف تأبينه ،وقد أحيص يف
العلوم اإلنسانية واإلدارية ،مركز النرش والرتمجة بجامعة املجمعة ،الصني يف بداية القرن العرشين عدد املعابد املقامة تكريس ًا
ص،٩٣
لكنفوشيوس حيث بلغت ( )1500معبد ،وهذا مايفعله
 -٤٦ويطلقون عليه (تيان) وهو اإلله األسمى الذي حيكم العامل أتباع الديانة الكونفوشيوسية املعارصة ويمكن وصف
يف زعمهم-وهو يف أصله مصطلح صيني يشري إىل السامء ،انظر :الكونفوشيوسية بأهنا ألبست الطقوس واملعتقداتزكار ،سهيل (1997م) املعجم املوسوعي للديانات والعقائد العائلية العشائرية الصينية التقليدية القائمة يف الصني
واملذاهب والفرق والطوائف والنحل يف العامل.275/1 ،
منذ القدم لباس ًا ديني ًا بمنظومة فلسفية وأخالقية ،يقول:
 -٤٧مثل (داود وانغ دأي يو) صاحب كتاب :املعرفة الكربى د.نارص بن فالح الشهراين ،يف أول نتيجة لبحثه املتميز
اإلسالمية ،والذي يؤيد أن كونفوشيوس نبي ،بينام العامل الصيني عن الكونفوشيوسية" :إن الكونفوشيوسية هي بالفعل
صالح يانغ جني شيو ،يرى عدم ذلك ،انظر يف بحث هذه
القضية والتفصيالت فيها :شهراين ،د .نارص فالح (2011م) عند أهل الصني دين ،كقدم الصني نفسها ،وليست
الكونفوشيوسيةماضيها ،حارضها ،موقف اإلسالم منها 248 ،جمرد نظام للفلسفة األخالقية كام شاع بني بعض النخب
ومابعدها.
الفكرية احلديثة....وليست شبه دين كام يراه بعض
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علامء مقارنة األديان الغربيني  ...بل هي-يف اعتقاد أهل الياباين .وال تزال الديانة الكونفوشيوسية قوية حتى
اآلن يف املجتمع الكوري.
الصني -دين مستقل قائم بنفسه...إلخ(.)٤٨
 -الكونفوشيوسية يف كوريا:

الكونفوشيوسية دخلت إىل كوريا يف فرتة املاملك
الثالث حيث تبنت مملكة (كوريو) مدرسة (داي
هاك) الكونفوشيوسية والقادمة من الصني ،ففي عام
(372م) قام امللك الكوري (سوسوريم) بإنشاء تلك
املدرسة لتدريب الشبان من الصفوة ،وقبلها قامت مملكة
(بايك جي) بإنشاء مدارس مماثلة ،وقد أرسلت مملكة
(شيال) املوحدة بعثات تعليمية إىل مملكة (تانج) الصينية
لالطالع عىل أعامل تلك املعاهد الكونفوشيوسية ليعود
أعضاؤها مرة أخرى إىل اململكة بكتاباهتم وأفكارهم عن
هذه املبادئ ،وقد ثبتت مملكة شيال مدرسة(داي هاك)
وعليه فإن (تشوي تشى ون) يف عام 682م قد اجتاز
االمتحان الوطني ليصبح نبيل مملكة (دانغ) الصينية،
كام أن (شولتشونغ) يف مملكة (شيال) قام بكتابة حروف
اهلجاء الكورية القديمة والتي تسمى (إيدو) وقام برتمجة
العديد من الكتب الكونفوشيوسية ألقرانه.
وبالنسبة ململكة (جوسون  )Joseonالتي قامت يف
سنة 1392م ،فقد رحبت بالكونفوشيوسية واعتربهتا
(إيديولوجية) الدولة الرسمية والعقيدة احلاكمة
للمجتمع ،وطورت أنظمة التعليم واإلدارة واملراسم
الكونفوشيوسية ،وكان هلا األثر الكبري عىل تشكيل
املشهد الكوري ،حيث ظلت الكونفوشيوسية املحارب
الرئيس والقوى الدافعة للكوريني ضد االحتالل
األورويب والياباين الذي تعرضت له كوريا خالل القرن
التاسع عرش .وهناك العديد من اجلهود التي هتدف إىل
القيام بإصالحات يف الكونفوشيوسية حتى تتوافق مع
التغريات احلديثة .وتتضمن هذه اإلصالحات قبول
احلضارة الغربية اجلديدة من أجل إنشاء حكومة حديثة
مستقلة .وخالل فرتة احلكم االستعامري الياباين لكوريا،
انضم دعاة هذه اإلصالحات إىل حركات النضال من
أجل االستقالل وحماربة احلكم االستعامري اإلمربيايل

لقد قامت الكونفوشيوسوية بتعليم األخالق والتعامل
داخل األرسة ويف املجتمع وداخل البالط امللكي،
لقد كان الرتكيز األسايس عىل القواعد اهلرمية والتي
ظ ّلت العامل األكثر أمهية يف احلفاظ عىل العالقة بني
االبن واألب والكبار والشباب والزوج يف املنزل ويف
املدارس؛ حيث يعلم التالميذ حب واحرتام أسالفهم،
حتى النساء جيب عليهن أن يتبعن ما يقوله الرجال وأن
يفعلن ما يطلب منهن فعله ،هذه التقاليد االجتامعية
التي يتم غرسها يف احلياة اليومية اعتمدت عىل بعض
الشعائر والتصورات الكونفوشيوسية ،ولعل واحدة من
أهم التقاليد الكونفوشيوسية التي ترسخت وحظيت
بالبقاء الطويل هي أداء عبادة األسالف ،فعىل سبيل
املثال يف مملكة (جوسون) يتعني عىل اجلميع من امللك
والعوام من الناس واخلدم أن يقوموا بشعائر تذكارية
ألسالفهم ،ولقد أصبحت التعاليم الكونفوشيوسية
األساس للعقيدة السياسية وأخالق األرسة والسلوك
الشخيص ،فلقد أقيمت العديد من الفعاليات يف ذلك
اإلطار وبتشجيع من البالط احلاكم ،وهناك احتفاالت
خاصة تقام لتكريم كونفوشيوس.

لقد سامهت املؤسسات واملباين املرتبطة بالكونفوشيوسية
يف إثراء التنوع الثقايف الكوري ،ومن تلك املشاهد املتنوعة
املدارس العامة للمقاطعات واألكاديميات اخلاصة
وأماكن العبادة (هيانّغيو) أو مدرسة املقاطعة العا َّمة
حيث أصبحت املؤسسة الكربى يف نرش الكونفوشيوسية
يف الريف ،ويتعني عىل كل مقاطعة أن تنشئ مدارس عا َّمة
أرضا وترتب هلا موظفني ،واملعهد هو من
وأن تقتطع هلا ً
يقوم باالحتفاالت الكونفوشيوسية .كام تشري كلمة
(سوون) إىل مدارس خاصة للتعليم الكونفوشيويس،
وهذه املؤسسات أيض ًا تقوم بالطقوس التي تبجل ذكرى
األسالف من العلامء الكونفوشيوسيون ،ولقد كان
ملؤسيس تلك املدارس اخلاصة هدف يتمثل يف جتسيد
التعاليم والنظم الكونفوشيوسية واألهداف التعليمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والروحية ،وتتجسد بصورة ملموسة يف ختصيص جمال
 -٤٨انظر :شهراين ،د .نارص فالح (2011م) الكونفوشيوسية
ماضيها ،حارضها ،موقف اإلسالم منها ،ص  ،519وانظر أيض ًا :ألرضحة العبادة وقاعات املحارضات وكذلك مساكن
سريغي ،توكاريف (1998م) األديان يف تاريخ شعوب العامل للطالب ،وأبنية (سوون) قائمة وفق ًا ملبادئ متواضعة؛
فهى ال تعطي اإلحساس باألهبة ،و(سوون) كممثل
ترمجة :د أمحد فاضل ،ص.270
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مهم يف التقريب بني الطبقة العليا
دورا ًّ
اجتامعي لعبت ً
ّ
املحل
من جهة والعلامء من جهة أخرى عىل املستوى
بمساعدة الوسيط اإليديولوجي الكونفوشيويس.
و(سوون) كمؤسسة لصنع القرار قد استطاعت أن ختلق
جماال لتشكيل الرأي العام .وبالنسبة ألماكن العبادة فقد
ظهرت منذ عهد املاملك الثالث ،غري أنه وبنهاية عهد
مملكة (كوريو) بدأت املباين باالنتشار يف الريف ،وقد
ساعد انتشار الكونفوشيوسية يف جعل أماكن العبادة أحد
أهم رموز املشهد الكوري التي جتسد االحرتام للكهان
والشخصيات التي متتعت بالسلوك القويم ،ومن الناحية
األخرى فقد قصد من دور العبادة تقديم االحرتام
للكهان واألكاديميات اخلاصة للتعليم الكونفوشيويس،
وبمرور الوقت استطاعت (سوون) أن تستوعب املهمة
األوىل والثانية وأن تصبح مركز ًا للثقافة الكونفوشيوسية
يف الريف ( .)٤٩الكونفوشيسية اليوم يف كوريا ،ونتيج ًة
للتحول الرسيع لالقتصاد واملجتمع يف العقود األخرية،
تشهد رصاع ًا بني الرتاث الكونفوشيويس من جهة
والتأثري الغريب من جهة أخرى ،وهذا يولد قدرا كبريا
من التوتر ،وهيدد الوئام االجتامعي والتوافق يف املجتمع
الكوري( ،)٥٠بينام يرى باحثون بأن الكونفوشيوسية هي
األنسب واألكثر شموالً ،ويعتربون كوريا مث ً
ال نتيج ًة
للمبادئ األخالقية والفلسفية الصارمة التي يلتزم هبا
املجتمع الكوري(،)٥١ويقول أحد الباحثني:

ويضيف  :يمكن االستنتاج أنه عىل الرغم من التطور
التكنولوجي الرسيع الذي حدث منذ ثامنينيات القرن
العرشين  ،مل يكن بوسع أي حكومة يف مجهورية كوريا
االبتعاد عن التقاليد الكونفوشيوسية التي ُعرفت خالل
فرتة جوسون ،حيث أهنا يف الواقع أصبحت طريقة
للحياة بدالً من نظرية بحتة أو فلسفة( ")٥٢جل املواقع
اإلحصائية التفرد الكونفوشيوسية ضمن األديان التي
تذكر هلا رق ًام إحصائي ًا مميز ًا وإنام تضمها مع األديان التي
تذكرها ضمن مسمى أديان أخرى ،ويبدو يل أنه قد
حصل تداخل بني الكونفوشيسية واملجتمع الكوري
فأصبحت بعض الطقوس يعملها األشخاص الكوريون
املسيحيون وكذلك البوذيون ( ،)٥٣وهلذ أصبح من
الصعب إحصاؤهم بالشكل الدقيق ،ولكن هذا اليعني
بأن التوجد أرقام ربام يف بعض املواقع واملراجع العلمية
أشارت إىل أهنم يبلغون أقل من نسبة (.)٥٤( )5%
 املبحث الثالث :احلركات الدينية اجلديدة ()NRMsيف كوريا وعالقتها باألديان األساسية:

عىل مدى القرن ونصف القرن املايض ،ظهرت العديد
من احلركات الدينية اجلديدة يف كوريا استجاب ًة للتحدي
الذي فرضه النظام الرأساميل العاملي عىل القيم الكورية
التقليدية والنظام االجتامعي الكوري التقليدي ،نشأت
أوىل هذه احلركات الدينية اجلديدة كردة فعل ضد
الكونفوشيوسية النخبوية يف ساللة مملكة (جوسون)،
لقد أظهرت ديناميكية عقيدة الكونفوشيوسية ،التي
وكانت ثمرة لالجتاهات املضادة للهيمنة داخل الدين
جيب تفسريها ليس فقط باعتبارها إيديولوجية حمافظة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرضتها عائلة (يي) يف املايض ،بل كأهنا نظام شامل،
 -٥٢انظر:
حتكم احلياة اليومية للكوريني اجلنوبيني...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sleziak, Tomasz. (2013). The Role of Confucianism in Con-

 -٤٩بترصف من :مشاهد ثقافية كورية ص ،44حقائق عن
كوريا :ص .28
 -٥٠انظر:

PARK, I., & CHO, L. (1995). Confucianism and the Korean
Family. Journal of Comparative Family Studies, 26(1), 117134. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41602370

 -٥١انظر:
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Does-Confucianism-have-a-role-in-Korea-today-30176874.html
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temporary South Korean Society. Annual of Oriental Studies
.- Rocznik Orientalistyczny, (1). LXVI. 27-46

 -٥٣وانظر إىل ماكتبه املتخصص يف الديانات الرشقية يف العرص
احلارض ( ( Dan Bokerعىل الرابط اآليت :
https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/filemanager/ASDP/Infusing_2011/Don_Baker_2nd_lecture.ppt

 -٥٤انظر مصلحة اإلحصاءات الكورية عىل الرابط:
http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1PM1502&conn_path=I2
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الشعبي آنذاك ،كام أهنا متثل من ناحية أخرى اهتا ًما
للكونفوشيوسية ألهنا فشلت يف محاية األمة الكورية ضد
التوغالت األجنبية ،كام فشلت يف محاية أغلب الناس من
االستغالل ،وقد كانت هذه الديانات مثل (تونغاك)،
مهتمة ببناء نظام اجتامعي أكثر عدالة ،ويتمتع بروح
املقاومة ،واالهتامم البالغ بتعزيز الرفاهية املادية والعقلية،
وهذا مؤرش عىل أن الثقافة الدينية الكورية تتغري مرة تلو
املرة ،إضافة إىل أن من سامت العرص احلديث وطبيعته أنه
زمن والدة لكثري من األديان واحلركات الدينية اجلديدة،
وهذه الظاهرة ملحوظة بشكل خاص يف املجتمعات
غري الغربية؛ حيث أدت صدمة املواجهة مع الرأساملية
الغربية التي بدأت يف النصف الثاين من القرن التاسع
عرش إىل تولد العديد من األديان واحلركات الدينية
اجلديدة ،واملجتمع الكوري هو أحد املجتمعات التي
ظهرت فيها العديد من احلركات الدينية اجلديدة ( .)٥٥

االنقياد ،اإلنسانية ،االهتامم بالصالح العام ،واملشاركة
املتبادلة؛ للمساعدة يف حل الظلم ،ومن وجهة النظر
هذه ،يمكننا أن نرى أن احلركات الدينية اجلديدة كانت
استجابة للتحدي الذي تطرحه احلداثة( .)٥٦وكل ماذكر
من أسباب لنشوء احلركات الدينية اجلديدة يف كوريا ،هو
موجود ضمن جمموعة األسباب التي يمكن وصفها بأهنا
أسباب لنشوء الديانات أو احلركات الدينية اجلديدة يف
العامل ،ومن أمهها:
 -١حاجة اإلنسان إىل التدين عموم ًا ،وبالتايل عىل
قدر الفراغ الروحي ِ
اجلبِ ِّل املوجود يبدأ برحلة البحث
عن سد حاجاته العاطفية والروحية ،من خالل اعتناق
دين ما ،وغالبا ما يتأثر بالديانة السائدة يف حميطه ،ومن
الطبيعي أن تستميله احلركات الدينية اجلديدة املنحرفة.

 -٢تستغل احلركات الدينية اجلديدة امليل بمنطقية يف
خماطبة الناس وبساطة التنظيم وسهولة االنتامء لإلغراء
لقد تزامن ظهور احلركات الدينية اجلديدة مع الفرتة
يف االنضواء حتت رعايتها.
التي كان املجتمع الكوري خيضع فيها لعملية حتديث،
وعىل الرغم من وجود الكثري من االختالفات بينها إال  -٣اهتامم احلركات الدينية اجلديدة بالقيم الدنيوية
أن هناك الكثري من القواسم املشرتكة التي مجعتها ،ومن والرتكيز عليها أكثر من اهتاممها باحلياة بعد املوت ربام
كان أحد األسباب التي جتذب األفراد ،مثل حتسني
أمهها:
الذات وحتقيق السعادة.
 -١أهنا كانت حركات دينية تشمل مجيع الناس-الذين
كانوا يف األصل يعانون من االضطهاد واستغالل النخبة  -٤قد تظهر احلركات الدينية اجلديدة بمظهر املناوئ
للسلطة واملتمرد عىل الواقع ،فتظهر النزعة اإلنسانية
احلاكمة-
التواقة للحرية ،وبالتايل قد يكون القائد امللهم هنا
 -٢أن هذه احلركات الدينية اجلديدة متثل ردة فعل
مرغوب ًا فيه لدى األتباع.
اجتامعية طبيعية إلحياء الشعور القومي -نتيجة ما
تعرض له الكوريون من االضطهاد-بأنه جيب عليهم  -٥ظهور الضعف السيايس أو املواقف ذات األحداث
أن يستعيدوا ذلك الشعور ،وعىل هذا األساس وصفت اجلسيمة والذي عادة ما خيلف آثار ًا نفسية سيئة جيعل
تلك احلركات الدينية بأهنا قد نمت كحركات اجتامعية النزوع إىل تفسريات غري تقليدية لدى األفراد أمر ًا وارد ًا
هلا دور نشط يف الدفع نحو تغيري النظام االجتامعي ،وحمتم ً
ال فتنشأ العقائد والتصورات التي تشكل يف النهاية
وإصالح املجتمع ،والدفاع عن قيم إنسانية عاملية أديانًا.
كحقوق اإلنسان ،والعدالة االجتامعية ،واملساواة جلميع
 -٦تعرض الديانة األساسية للتطوير والتجديد جيعل
البرش ،والتأكيد عىل املبادئ األخالقية مثل االجتهاد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٥٥انظر

 -٥٦انظر:

Kil-Myung, R. O. (2002). New Religions and Social Change

�Murray Rubinstein (2018), New religious movement, Ency

in Modern Korea History. The Review of Korean Studies,

clopædia Britannica.link: https://www.britannica.com/topic/

5(1), 31-62.

new-religious-movement#ref846301
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اخلروج من تعاليمها وتصوراهتا أمر ًا سهالً ،وبالتايل -الفرتة الثانية:
فنشوء تصور منحرف عن السائد أمر طبيعي بحكم أن
ومتثل الفرتة من(1911م1945-م) ،عندما قامت
األصل غري ُمْكم(. )٥٧
اليابان باستعامر كوريا ،حيث بدأت احلركات الدينية
ويميل علامء الدين الكوريون املعارصون إىل تقسيم اجلديدة التي تأسست يف الفرتة األوىل باالنقسام إىل
فرتات نشوء احلركات الدينية اجلديدة يف كوريا عىل عدة جمموعات خمتلفة ،وظهر عدد من احلركات اجلديدة
اإلضافية ،لقد أعيد تنظيم (تونغاك) إىل (تشاندو-
النحو اآليت(:)٥٨
جيو) ،فأصبحت بمثابة أكرب دين جديد يف ذلك الوقت،
 -١فرتة بداية األمة الكورية احلديثة (1910-1860م).
لقد ركزت عىل محالت التنوير حتى عام (1930م) ،ويف
 -٢فرتة استعامر اليابان (1945-1911م).
هذه الفرتة رفض املستعمر مجيع احلركات الدينية اجلديدة
والتزم فقط باالعرتاف بالديانة البوذية والكونفوشية
 -٣فرتة ما بعد استقالل كوريا (1960-1946م).
واملسيحية ودين الدولة املستعمرة (الشنتو) ،وحظرت
 -٤فرتة تطور الصناعة يف كوريا (.)1980-1961
مجيع األنشطة الدينية األخرى التي كان يشتبه يف أهنا
تناهض السلطة اليابانية ،باإلضافة إىل ذلك ،قامت
 -٥فرتة ما بعد الصناعة (19ف - 81حتى اآلن).
احلكومة اليابانية بعزل الدين عن الدولة ،و أ َّدت هذه
الفرتة األوىل :السياسة املتغرية إىل إضعاف التأثري االجتامعي الثقايف
ومتثل الفرتة من (1860م 1910-م)؛ حيث ظهر أول للبوذية والكونفوشيوسية ،اللذين كانا يرتبطان ارتبا ًطا
دين جديد وهو (:تونغاك)؛ استجاب ًة حلاجة املجتمع وثي ًقا بالسلطات احلاكمة ،ولكن يف نفس الوقت حفزت
إىل االنتقال إىل احلداثة ،فقد اهنار النظام االجتامعي جمموعة من النخب البوذية والكونفوشيوسية إلصالح
التقليدي والذي كان (من 1392م إىل 1910م) ببطء ،البنية القديمة ألدياهنم ،كام جرت حماولة إلصالح
وزاد من وترية ذلك دخول املذهب (الكاثوليكية) البوذية التقليدية خارج البوذية القديمة من قبل( (�Won
املسيحي يف البالد ،وعندها تشكل خليط جديد غري  )Buddhismوالتي قد تأسست عام (1916م) ،وهو
متجانس وصدمة ثقافية ،وكان هذا سبب ًا رئيس ًا لظهور دين جديد أصلح التعاليم البوذية ونقلها إىل شكل أكثر
عرصية ومعقولية بحيث يتالءم عمل ًّيا وبشكل أفضل مع
ديانة (تونغاك) التي تأسست عام 1860م ،و
احلضارة املعارصة.
(تشونغسان-جيو) التي تأسست عام (1901م) ،
و(تايونج يويو) والتي تأسست عام (1909م)  ،وهذه -الفرتة الثالثة:
الفرتة اعتربت بيئة جاذبة ،نشأ من خالهلا عدد من هناية احلكم االستعامري يف عام(1945م) ،واالحتالل
احلركات الدينية اجلديدة يف كوريا ،لقد أعادت هذه التايل لكوريا من قبل اجليش األمريكي؛ حيث تغري
رشعت القوات األمريكية
األديان تفسري الرتاث الديني الكوري (الكونفوشيوسية املشهد الديني يف كوريا ،فقد ّ
والبوذية واملعتقدات الشعبية) بعقائد دينية متامسكة احلرية الدينية؛ فحررت املنظامت الدينية من القيود
ونزعة قومية .
الرسمية وتركتها تتنافس فيام بينها ،وكأي جمتمع يتأثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بثقافة املحتل ظهرت وجهات نظر مؤيدة للرأساملية
 -٥٧البهالل ،طارق (٢٠١٥هـ) األديان اجلديدة يف اليابان ،جملة الغربية ومناهضة للشيوعية كأيديولوجية سائدة يف
العلوم اإلنسانية واإلدارية ،عدد ،٨ص.٩٨
البالد ،وكل من أيد هذا التوجه حظي بتأييد كبري من
 -٥٨انظر:
املجتمع جراء التبعية اجلارفة التي عصفت باملجتمع
 Hairan, W., & Sunyoung, M. (2010). New Religious Moveالكوري آنذاك ،عالوة عىل احلظوة التي نعمت هبا ments in South Korea Focused on Contemporary Situation.,الكنائس النرصانية سوا ًء الكاثوليكية والربوتستانتية،
 22(1), 1-12.لقد ظهر دين جديد يدعى (كنيسة التوحيد) تأسست عام
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(1945م) ،وكنيسة (الزيتون) تأسست عام (1954م) ،برسعة( ،)٦٠وهلذا كثري من املراجع األجنبية تسميها
وجممع (جبل يونغ مون) تأسس عام (1955م)  ،تلك انتفاضة تونجاك (.)Tonghak Uprising
الكنائس حاولت إعادة تفسري املسيحية من خالل
لقد انتقدت احلركة بشكل خاص املفهوم املسيحي
املعتقدات والثقافات الكورية ،وأصبحت بعض تلك
لإلله ،واعتُرب مؤسسها (( )Ch’oe Che-uصاحب
احلركات التي سبقتها مثل  )Ch'ŏndo-gyoو
حقيقة اهلل) وأنه تم تكليفه من رب السامء ،وأبرز
( Taejong-gyoبعيدة عن املشهد يف ذلك الوقت.
األقوال :اإليامن بأن اهلل واإلنسانية كائ ٌن واحدٌ  ،كام
الفرتة الرابعة :فرتة الصناعة يف كوريا ،عندما هبت احتوت احلركة عىل مزيج من املعتقدات ،واألفكاركوريا وهنضت بصناعتها التي غزت العامل وبوترية واملامرسات املشتقة من الكاثوليكية ،والكونفوشيوسية
متسارعة ،أصبحت احلياة الغربية طاغية عىل املجتمع والبوذية والطاوية واملعتقدات الشعبية ،كام نظمت
الذي بدأ ينفك عن ثقافته الرشقية ،وبدأ الكوريون ( )Tonghakنفسها إىل جمموعات بني ثالثني إىل
كرس تاريخ تأسيس احلركة كيوم
باهلجرة والدراسة يف أمريكا ،ظهرت بعض العقائد مخسني شخص ًا .و ُي َّ
املسيحية خاصة التي تدرس هناية العامل كموضوعات مقدس وكذلك أيام والدة املؤسسني فيها كام هو احلال
رئيسية ،ظهرت بعض األديان التي أخذت تلك العقائد يف الطوائف املسيحية األخرى ،وتُعقد االجتامعات يوم
ومزجتها ببعض االعتقادات من الديانات الكورية األحد ( .)٦١نتيج ًة لالضطهاد والقمع الذي تعرضت له
التقليدية ،من تلك الديانات ( )Chŭngsan-doاحلركة اضطرت إىل تغيري االسم من ( )Tonghakإىل
تأسست عام (1972م) ،و(تايسون جينري هووي) (( )Ch’ŏndogyoشوندو جيو) يف عام (1904م)،
تأسست عام (1978م)  ،لقد متيزت هذه الفرتة بأن لغرض إزالة ماتوصف به بأهنا معادية للحكومة ،ولكي
اجلامعات هي أرض خصبة وحمرك فعال أيد هذه تُعلن أهنا اآلن غري سياسية ،بل دينية ،وقد شمل التغيري
بعض املعتقدات األساسية ،واستمر هذا التوجه اجلديد
األديان.
لفرتة قصرية ثم استؤنفت األنشطة السياسية مع احتالل
ويمكن لنا رسد أهم احلركات الدينية اجلديدة التي
كوريا من قبل اليابانيني يف عام (1910م) ،فأصبحت
ظهرت يف كل الفرتات التي أرشنا إليها مرتب ًة حسب
حركة مقاومة وقدر عدد أتباعها يف كوريا اجلنوبية
تاريخ النشأة ،وذلك بحسب اآليت:
بمليون شخص ويف كوريا الشاملية بمليوين شخص.
 ١-٣تونغاك (:)Tonghak/ Ch’ŏndogyo
ملهم ألديان كثرية نشأت بعده،
لقد أصبح الدين اجلديد ً
وسمي هذا الوقت باسم العرص الذهبي للحركات
ديانة استقطبت األتباع من مجيع املناطق يف كوريا،
الدينية اجلديدة يف كوريا وذلك يف أواخر القرن التاسع
تأسست يف عام(1860م) ،وهو بداية عرص كوريا
عرش وأوائل القرن العرشين ،وربام أشار البعض إىل أنه
احلديثة ،وذلك عىل يد مؤسسها (،)Ch-o Che-u
وخالل تلك الفرتة ونتيجة الرتفاع وترية االضطرابات
ولد يف عام 1824م وأعدم عن طريق احلكومة يف
االجتامعية والسياسية انحرس بريق الديانات التقليدية
عام(1864م) ،وتعد ( )Tonghakمن ناحية تارخيية
الكورية ،كالكونفوشيوسية أو البوذية أو الشامانية،
أوىل احلركات الدينية اجلديدة يف كوريا( ،)٥٩كانت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوة مؤسسها للديمقراطية وكوريا اجلديدة واملساواة
-٦٠انظر :
قد أصابت وتر ًا حساس ًا لدى الفالحني البسطاء الذين
https://en.wikipedia.org/wiki/Donghak
كانوا يعانون التهميش من النخبة ،فانترشت احلركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٦١انظر :

 -٥٩انظر:

Encyclopedia of New Religious Movements، Edited by Peter

Hairan, W., & Sunyoung, M. (2010). New Religious Move-

B. Clarke, Introvigne, M., Zoccatelli, P.-L., Màcrina, N.M.

ments in South Korea Focused on Contemporary Situation.

and Roldán, V (2001) Enciclopedia delle religioni in Italia,

22(1), 1-12.
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وكذلك تضاءلت حيويتها ملعاجلة تلك االضطرابات،
فأصبحوا يبحثون عن أفكار جديدة مرتبطة باألديان
التقليدية (.)٦٢

شعار احلركة
الصورة املتداولة واملنترشة عن
()Ch-o Che-u

وانتهى االستقالل تراجعت شعبيتها( )٦٤

الشعار الرسمي للحركة
http://www.daejonggyo.or.kr

Na Cheol
مؤسس احلركة

 ٢-٣تانجون(:)٦٣( )Daejongism

هو اسم ملجموعة من احلركات الدينية التي تنتمي
إىل األصول الشامانية الكورية التي تركز عىل عبادة
( )Dangun/Tangunوعددها تقريب ًا ()١٧
املعبد الرئيس لدانغون يف سيئول
حركة ،أهم حركة تأسست يف بدايات القرن العرشين
 ٣جانك سان دو )٦٥( )Jeung San Doقرابة(١٩٠٩م) ،تم إحياؤها أثناء االحتالل الياباين.
(: )Jeungsanism

االعتقاد الرئيس يف هذه احلركة أن اإلله واحد ويتجىل يف
ثالثة أشخاص :اإلله األب ،واإلله املعلم  ،واإلله امللك ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتجسد اإلله يف شخص امللك األسطوري (دانغون)  -٦٤انظر:
الذي حكم إمرباطورية كوريا ،وهلا مبدأ رئييس وهو أن
Kim, D. W. (2018). Handbook of East Asian New Religious
إله الكوريني خاص هبم وليس هلم حاجة لعبادة اآلهلة
Movements. Edited by Lukas Pokorny and Franz Winter. Brill
األجنبية وهي عىل هذا النحو ترتبط بالشعور القومي.
Handbooks on Contemporary Religion, Volume 16. Leiden,

ال تركز احلركة عىل الطقوس بل عىل العقائد املركزية
واألساطري املرتبطة هبا ويف عام (١٩٢٠م) كان عدد
أتباعها( )٤٠٠٠٠٠وبمجرد زوال احلاجة إىل القومية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

The Netherlands: Brill, 2018, Pp. xiv+ 620. Hardback,
240.00;eBook, 217.00. Religious Studies Review, 44(4), 492492, P.279.

 -٦٥انظر املوقع الرسمي للحركة
: http://www.jeungsando.org

 -٦٢انظر:
Park, Kwangsoo (2018), Korean new religion and movments
after 19th century, Wonkwang University.

وانظر أيض ًا :
- Park, Kwangsoo (2018), Korean new religion and movments
after 19th century, Wonkwang University,

 -٦٣انظر:

- h t t p : / / w o c w . w k u . a c . k r / fi l e s / c o n t e n t / k s c o s -

Dae-Jong-Gyo: Religion of God-Human Being: https://www.

mos/002972/09_04/cw-lect09-Korean%20New%20Reli-

ekoreajournal.net/issue/view_pop.htm?Idx=143
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حركة دينية كورية جديدة والبعض يستعمل املسمى
مقاب ً
ال جلميع احلركات التي تفرعت من هذه احلركة
بعد وفاة مؤسسها ( )Kang Jeungsanالذي قد أهله
أتباعه معتربين إياه اإلل َه األعىل ،وأنه قد أعاد ترتيب
الكون .واالنقسامات املتعددة التي حصلت للحركة
حفزت قادة احلركات الدينية اجلديدة إىل طرح أفكار
ملهمة وجديدة -حسب اعتقادهم -مستلهمني أفكار
(جيانك سان دو) ومن هؤالء زعيم احلركة البوشية
(تشا جيونغ سيوك) يف عام(1920م) ،حيث أصبح
فرع تشا ،املعروف باسم ( ،)Bocheon-gyoمن أكرب
احلركات الدينية الكورية اجلديدة.
ولد زعيم احلركة يف عام(١٨٧١م) يف ظروف عائلية
صعبة ،واستمر يف كفاحه وتعلمه ،وانتهى به املطاف إىل
التأمل والعبادة ،وكان هذا يف وقت انتفاضة (تونجاك)
وعندها توقع هزيمة للمنضوين حتت لواء تلك احلركة،
وحتقق توقعه وازدادت شعبيته ،وأصبح مله ًام ونبي ًا منقذ ًا
ألتباعه-كام يرونه .-أراد حتقيق رؤيته التي تقتيض بأنه ال
خالص للناس إال بعد احلصول عىل قوة من اهلل والتي
ال يمكن احلصول عليها إال من خالل ممارسة طريق
اخلالص الذي رسمه وفق تلك الرؤية ،وبدأ جيول البالد
طوالً وعرض ًا مبرش ًا بتلك الرؤية .تلك الرحلة استمرت
حتى عام(١٩٠١م) ويف معبد (تايوين) يف جنوب غرب
تنور ،وخالل ذلك اكتشف
كوريا ،حيث ادعى أنه َّ
هيكل العامل الساموي والبرشي ،وبفلسفة متناقضة يقول
أصحابه بأنه عندما اكتشف ذلك اهليكل استطاع أن
يستخدم السلطة عىل العوامل الثالثة :السامء ،واألرض
واإلنسانية ،وأنه الحق ًا قام بتصحيح األخطاء يف تلك
العوامل ،إىل أن وصل إىل االدعاء بأنه جتسيد اهلل عىل
األرض -تعاىل اهلل عام يقول-كام أنه قد وضع تفسري ًا
ورس ًام ملا عليه السنة الكونية وفيه يرشح فلسفته حول
نشأة الكون واالنتقال من اجلنة املبكرة إىل اجلنة التي
جتسدها ( -)Kang Jeungsanكام يزعمون -الرسم
املزعوم موضح (.)٦٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٦٦كل التفسري الذي حاولت ترمجته مل يعطني إجابة منطقية
لذلك التقسيم سوى أهنا فلسفة لتوافق ادعاءات التجسد التي
يدعيها مؤسس احلركة ،انظر الرشح التفصييل ملا ذكرناه عىل رابط
املوقع الرسمي للحركة:

السنة الكونية بحسب تفسري
Kang Jeungsan

الشعار الرسمي للحركة
http://www.jeungsando.org

-٤

كنيسة التوحيد ()٦٧

()Unification Church

ديانة جديدة يف كوريا تأثرت باملعتقدات املسيحية،
تأسست ابتدا ًء ضمن مجعية الروح القدس لتوحيد
املسيحية العاملية ( ،)HSA-UWCيف العاصمة
الكورية ،وذلك يف العام 1954م ،ويعد (سون ميونغ
مون  ) Sun Myung Moonمؤسسها ،وهو زعيم
ديني كوري ،ولد يف عام(1920م) ،ودرس اهلندسة
وخترج عام(1945م) ،إ َّدعى أن يسوع أخربه بأن اهلل
اختاره ملهمة خاصة ،إضافة إىل مشاركاته االجتامعية
والسياسية ،وهلذه احلركة تفسريات خرجت هبا من
املسيحية وذلك من خالل كتاب مؤسسها املسمى
(كتاب مون . )Moon's book
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٦٧انظر :املوقع الرسمي للديان :
http://familyfed.org/about-us

http://www.jeungsando.org/teachings/the-cosmic-year/
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تدعي هذه احلركة أهنا جاءت لتكمل خطة اهلل ،التي
مل يكملها عيسى عليه السالم ألنه مل يتزوج ،وهلذا
أصبحت مراسم الزواج اجلامعية سمة من سامت هذه
احلركة الدينية ،فهم يعتقدون بأن اهلل قد خلق كل يشء يف
الطبيعة عىل شكل زواج ،وأن فرحة احلب ال تكتمل إال
عن طريق الزواج لبناء أرسة مكونة من أطفال ينعمون
بحياة مثالية( . )68

استقر املؤسس يف أمريكا عام(1974م) ،ثم يف
عام(1994م) وهو العام الذي يمثل الذكرى األربعني
لتأسيس  ، ))HSA-UWCأعلن مؤسس احلركة أن
عرص كنيسة التوحيد قد انتهى ،وافتتح منظمة جديدة
باسم احتاد األرسة من أجل السالم العاملي والتوحيد
( ،)FFWPUوهذه املنظمة ستشمل أعضاء الكنيسة
املنتهية وأعضاء املنظامت الدينية األخرى التي تعمل
معها بأهداف مشرتكة من خمتلف األديان واألمم
واألعراق.

شعار

مؤسس احلركة

FFWPU

Sun Myung Moon

( ٥-٣وون البوذية) () ٦٩

()Won Buddhism

كام أرشنا سابق ًا أن احلركة الدينية (وون البوذية) جاءت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٦٨انظر:

خيتلف الباحثون يف تصنيف هذه احلركة ،هل هي تسمية
جديدة للبوذية الكورية أم أهنا حركة دينية جديدة تأثرت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -٧٠انظر:
Baker, D. (2012). Constructing Korea’s Won Buddhism as a

- J. Gordon Melton(2017),Unification Church,Encyclopædia
https://www.britannica.com/topic/Unifica-

Britannica,link:
tion-Church

- “Unification Church.” (2016) ReligionFacts.com. link:
www.religionfacts.com/unification-church

34

بعد انحسار دور الديانة البوذية الكورية ،واستجابة
لتطلعات املجتمع الكوري الذي بدأ يتغري ،وهذا السبب
هو أحد أهم أسباب نشوء احلركات الدينية اجلديدة
ليس يف كوريا فحسب ولكن يف العامل ،لقد أسسها
(بارك تشيك بن  )Park Chungbinاملعروف بـ
( ،)Sot’aesanوذلك يف عام (١٩٢٤م) ،وعرف
بنشاطه املجتمعي ،وقد كانت العقائد البوذية املتعلقة
بالكارما ،والتناسخ ،والتأمل ،حارضة باحلركة اجلديدة،
لقد فرست املعاناة التي حارهبا بوذا بأهنا تنشأ عن
الطريقة التي نستخدم هبا عقولنا ،وأنه إذا غرينا طريقة
تفكرينا فيمكننا إزالة معاناتنا .يقولون يف التعريف
بأنفسهم يف موقعهم الرسمي( :وون البوذية :دين
يعلمنا كيف نستخدم عقولنا يف حياتنا ،وهذا العامل هو
من مظاهر عقولنا ،لذا فإن معرفة كيفية استخدام عقولنا
أمر أسايس ،ومفتاح يؤدي إىل حياة سعيدة وناجحة)
معابد وون البوذية ،شبيه ٌة بالكنائس املسيحية ،وذلك
يف طريقة بنائها اخلارجي وتصميم املقاعد -كام هو
واضح بالصورة أعاله ،عىل سبيل املثال -وهذا غري
متعارف عليه باملعابد البوذية ،إضافة إىل أنه التوجد أي
من التامثيل البوذية .وجتد يف اجلزء األمامي من املعبد
دائرة بسيطة ،يطلقون عليها ( ،)Il won sangوتدور
معظم األنشطة يف يوم األحد يف االستامع إىل املواعظ
واألناشيد ( ،)٧٠وأما الرهبان فهم غري ملزمني باللباس
الديني البوذي أو حالقة الشعر ،أو أي من االلتزامات
التي يلتزم هبا أصحاب الديانة البوذية التقليدية ،وأتباع
هذه احلركة يف تزايد ومعابدها أزاحت املعابد التقليدية
يف املناطق خارج املدينة.

New Religion: Self-differentiation and Inter-religious Dialogue. International Journal for the Study of New Religions,
3(1), 47-70.

 -٦٩انظر :املوقع الرسمي للحركة
http://www.wonbuddhism.org/#/
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بأفكار البوذية الكورية ،احلقيقة أهنا هي حركة دينية
أفكارا جديدة إضافة إىل أهنا متأثرة بالديانة
ابتدعت
ً
البوذية األساسية ،وحتمل بعض عقائدها ،وأغلب
البوذيني يف كوريا يدينون باعتقادات وأفكار هذه احلركة
اجلديدة(.)٧١

هبا ،وروجت هلا ،وجعلتها تعرب كوريا إىل املجتمع
الغريب ،وهناك انترشت وأصبحت مراكز صحية يشار
إليها بصورة طب بديل ،واهلدف من ()Dahn-hak
ومجيع املامرسات التي تتم إما عن طريق التدريب أو
الفنون القتالية هو الوصول للكامل البرشي .يعرف
املوقع الرسمي ملؤسس احلركة (سونغ هانغ يل Lee
 )Seung-Heunعىل أنه املدافع املتخصص لعامل سلمي
ومستدام ،ومؤلف الكتب األكثر مبيعا يف نيويورك تايمز،
وزعيم ال مثيل له يف تطوير الدماغ البرشي ،طور العديد
من أساليب تدريب العقل واجلسد ،بام يف ذلك(Body
& Brain Yogaو )Brain Educationوساعد
املاليني من الناس عىل اكتشاف إمكاناهتم احلقيقية
عىل حد زعمهم )٧٣(-ويف عام(١٩٩٧م) انتقلتاحلركة للواليات املتحدة األمريكية فأسس معهد ًا ثم
مجعية الشفاء بالعمل( )٧٤بوالية أريزونا ،واجلمعية
هلا اآلن انتشار واسع يف أمريكا وبريطانيا واليابان
وكوريا بأكثر من ثالثامئة فرع( .)٧٥تقول الباحثة د.
هيفاد الرشيد(٢٠١١م) ( ،)٧٦يف معرض حديثها عن
التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية ،بأن
الـ (تيش كونغ) جمموعة متارين جسدية وأساليب ضبط
للنفس يقصد منها زيادة وتنشيط (التيش) حيث يعتقد
بأن املرض ناشئ عن ركودها أو نقصاهنا ،وأن اهلدف
من هذا هو ليس اجلانب اجلسدي فقط بل هو معني
باجلانب الروحي والعاطفي ،حيث املسؤولية الذاتية يف
حتقيق الصحة وإطالة احلياة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٧٤انظر :املوقع الرسمي للجمعية:

شعار احلركة الدينية
وون البوذية
Il won sang

صورة مؤسس احلركة

معبد وون البوذية من الداخل

معبد وون البوذية من اخلارج

 ٦-٣داهناك (:)Dahn-hak

( )Dahn-hakأو ( )Dahn Worldحركة دينية
تأسست عام (1985م)( ، )٧٢عن طريق الكوري (سونغ  -٧٣انظر
هانغ يل) انتهجت احلركة الفلسفة الطاوية يف النظرة إىل
http://www.ilchi.com/page/index/Who-isالكون ،وأخذت منها طرق التدريب واالستشفاء
Ilchi-Lee
واأللعاب القتالية ،وهو مايسمى (تيش كونغ) واهتمت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٧١انظر:

http://www.healingsociety.com

Baker, D. (2018 )Korea’s Won Buddhism: Is it Really a New
religion?, University of British Columbia .link: https://ubc.
academia.edu/DBaker

 -٧٢انظر:

 -٧٥انظر:
J. Gordon Melton and Martin Baumann (2002). Religions of
the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs andPractices, Volume I: A–C, p382.

Hairan, W., & Sunyoung, M. (2010). New Religious Movements in South Korea Focused on Contemporary Situation.
22(1), 1-12.

 -٧٦انظرالرشيد ،هيفاء (٢٠١١م) التطبيقات املعارصة لفلسفة
االستشفاء الرشقية ،ص.٣٧٩
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ال يزال (يل) يتحدث يف حواراته وكتبه بلغة روحانية ،قام املؤسس املقدس بإعطاء السلطة الدينية الحقا إىل
وهو يدعي أن اهلدف الطويل الذي يسعى إليه هو (التنور خليفته ،القائد املقدس
البرشي والكامل) .ويشجع ما يسميه(تنفس الدماغ)
((،)1996 - 1917( )Dojeon) Park Wudang
كأداة روحية فعالة لألفراد لكي يصبحوا مستنريين(.)٧٧
ثم أعطي االسم اجلديد ( )Daesoon Jinrihoeيف
عام(1969م).
الكتاب املقدس لدى هو ( ،)Jeon-gyeongوحيتوي
عىل كلامت وتعاليم وإنجازات اإلله -تعاىل اهلل عام
يقولون علوا كبريا -ويشتمل عىل مبادئ إرشادية لتهيئة
التالميذ .حتوي هذه احلركة حالي ًا معابد وجممعات
وقاعات اجتمعات يف أنحاء البالد.

صورة املؤسس سونغ يل

إضافة إىل املامرسات العقائدية تتنوع األعامل الثقافية
واملساعدات اخلريية والرعاية االجتامعية والتعليمية
كأعامل يطالب هبا األتباع.
يف ظل قائد احلركة املقدس لدى أتباعه (بارك دانغ)
أصبحت ( )Daesoon Jinrihoeواحدة من أكرب
احلركات الدينية اجلديدة يف كوريا (.)٧٩

بعض من كتبه وهي معروضة للبيع:
http://ilchi.com/publication/index/1

( -٧دانسون جينرهيو :)٧٨( )Daesoon Jinrihoe

يصور املوقع الرسمي للحركة حالي ًا بأهنا من أكرب احلركات
الدينية اجلديدة يف كوريا .وأهنا مرتبطة بالتاريخ الكوري
ارتباط ًا عميق ًا ،وأهنم يؤمنون بأن اإلله قد جتسد يف
(كانج جيانجسان )Kang Jeungsan

(1909-1871م) .وأنه قد أعاد ترتيب الكون
لتصحيح اضطراب سابق فيه ،وذلك إلنقاذ السامء
واألرض واإلنسانية وهو مايسمونه العوامل الثالثة،
وأنه فتح اجلنة األرضية قبل أن يرحل عام 1909م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -٧٧انظر:
Baker, D. L. (2008). Korean spirituality. University of Hawaii
Press, P.91.

 -٧٨انظر:

(Dogi)The Holy Symbol of Dao

( )Dogiالرمز املقدس للحركة ويرتبط بمفاهيم أساسية،
فالدوائر الثالث (األسود واألصفر واألمحر) يف الرمز
تشري إىل أن الكون كله يتكون من ثالثة عوامل :السامء
املوزع
واألرض واإلنسان .،وأما احلرف الصيني
داخل الدائرة بتكرار فيعني املبادئ األساسية للتغيري يف
الطبيعة وهي أربعة :الوالدة والنمو واحلصاد والتخزين،
والتي تتطور إىل الفصول األربعة :الربيع ،والصيف،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٧٩انظربترصف:
http://eng.daesoon.org/app/en/introduction/aboutus

http://eng.daesoon.org/
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واخلريف ،والشتاء وكذلك بأربعة اجتاهات من الشامل
والرشق والغرب واجلنوب .وعالوة عىل ذلك ،فإنه
يشتمل أيضا عىل اخلري ،والصالح ،والرب ،واحلكمة كام
هو موجود يف طريق اإلنسانية (.)٨٠

هذه هي أشهر احلركات الدينية اجلديدة يف كوريا وجيمعها
عامل مهم أدى إىل انتشارها ،وهي أهنا انترشت خارج
احلدود ،حتى إن بعضها وصل أوروبا وأمريكا بل وانتقل
مؤسسوها إىل تلك البلدان ،واحلديث هنا عن أشهرها
وأكثرها أتباع ًا ،ويصعب حرصها وحرص أعداد أتباعها
وذلك الختالف تبعياهتم الدينية واختالطها ،ورغبتهم
الشديدة يف التغيري ،ويطلق عىل هذا املزيج املتنوع أحد
أبرز الباحثني الغربيني ( )2008( )B a k er. D o nبأنه
(سوبر ماركت ديني) للمتسوقني الروحيني ( ،)٨١وقد
صدق حيث يالحظ بأن هناك تطور ًا هائ ً
ال ورسيع ًا يف
نشوء هذه الديانات وحتوالهتا الغريبة يف األسامء أو يف
االعتقادات أو األفكار ،أو غريها من الديانات مما مل
نستطع اإلحاطة به أو لعدم انتشاره أو لرسعة تفككه،
وكأهنا جتارب تسعى إلشباع الرغبات واملواءمة مع احلياة
العرصية التي مل تستطع أدياهنم األساسية الصمود أمامها.
وملا كانت هذه حال احلركات الدينية اجلديدة وعالقتها
باألديان األساسية يف كوريا ،فام هو حال املسلمني بني
هذه األديان األساسية واحلركات الدينية اجلديدة،
سنتعرض هلذا يف املبحث التايل.

 -٤املبحث الرابع :حال املسلمني يف كوريا.

كوريا وذلك جللب البضائع والصناعات التي حتتاجها
البلدان اإلسالمية واملرتكزة يف أواسط آسيا وغرهبا()٨٢
لكن اجليش الرتكي الذي كان ضمن قوات األمم
املتحدة (حفظ السالم) واملرسلة إىل كوريا بعد انتهاء
احلرب الكورية أنشأ أماكن للعبادة ،وبام أن الكوريني
الذين اعتنقوا الدين اإلسالمي قبل ذلك انتقلوا إىل شامل
رشق الصني جتن ًبا للسياسة االستعامرية اليابانية يف أوائل
القرن العرشين ،وعاد أقليتهم فيام بعد إىل كوريا بعد
انتهاء احلرب العاملية الثانية فإهنم وجدوا مك ًانا للعبادة،
فقد شاركوا القوات الرتكية يف إقامة الشعائر الدينية ،
وبقي البعض منهم يف سيئول بعد انتهاء مهمتهم ،وعىل
رأسهم اإلمام إسامعيل أغلو الذي بدأ نرش اإلسالم يف
نموا
كوريا( ،)٨٣وشهد املجتمع اإلسالمي الكوري ً
مستمرا ،ثم تطور احلال ،وأعقبها انتخاب أول إمام
ً
كوري ،وتم تأسيس االحتاد اإلسالمي ملسلمي كوريا
اجلنوبية ( ،)٨٤()KMFالذي تأسس عام (1967م).
يف عام (1970م) نبعت فكرة مرشوع املسجد املركزي
واملركز اإلسالمي الكوري من اململكة العربية السعودية
ممثلة بقنصلها يف كوريا .وتوالت الرتتيبات والبحث عن
متويل من داخل وخارج كوريا ،فتربعت كوريا بقطعة
األرض يف منطقة مهمة من سيئول ،واململكة العربية
السعودية تولت توفري اجلزء األكرب لتنفيذ املرشوع ،وبدأ
بناء املسجد عام(1974م) وانتهى يف عام(1975م)،
وافتتح عام (1976م) ويعد األول يف كوريا ،كان هذا
يف عهد املغفور له -بإذن اهلل -امللك خالد بن عبد العزيز
آل سعود الذي وفر للمرشوع دع ًام كبري ًا ،وانتدب وفد ًا
حلضور حفل االفتتاح وشارك يف االفتتاح مسؤولون
من احلكومة الكورية ،وأطلق عليه -املسجد املركزي يف

اإلسالم أحد األديان الوافدة عىل املجتمع الكوري
حديث ًا وأتباعه يعتربون أقلية ،فهم غالب ًا اليذكرون يف
اإلحصاءات الرسمية عند ذكر الديانات األساسية أو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلديدة ،وإنام يأيت تعدادهم ضمن (أديان أخرى) وتشري
 -٨٢رمضان ،أ.د .مصطفى (٢٠٠٦م) اإلسالم واملسلمون يف
أغلب الكتابات بأن اإلسالم دخل كوريا يف وقت متقدم
جنوب رشق آسيا ،دار الفكر العريب ،ص .٩٤
عن طريق التجار الذين جتولوا يف دول الرشق قديام ومنها
 -٨٣انظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٨٠مرتجم حرفي ًا من موقع احلركة:
http://eng.daesoon.org/app/en/introduction/aboutus

 -٨١انظر:

http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&PageID=8&PageNo=1&BookID=129&cntrlId=1

-٨٤موقع االحتاد الرسمي:

Baker, D. L. (2008). Korean spirituality. University of Hawaii
Press, P.93.

http://www.koreaislam.org/en/seoul-kmf/
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سيئول ( .)٨٥ال تزال أعداد املسلمني قليلة نسبي ًا مقارنة املعلومات عن الواقع اإلسالمي الكوري يف نقاط (:)٨٩
باملجموعات الدينية األخرى لكنها تتزايد مع زيادة
 -١رسمي ًا ،عدد املسلمني ( )30ألف ،أما اجلالية املسلمة
أعداد املهاجرين املسلمني والعالقة التجارية املتينة مع
فيقر بحوايل ( )200ألف مسلم ،ولدهيم  ١٦مسجد ًا
الدول اإلسالمية من قبل كوريا .وتذهب التقديرات إىل
أن عدد املسلمني كجالية يبلغ اآلن حوايل ( -٢ )٢٠٠٠٠٠احتاد مسلمي كوريا ،هو من يمثل املسلمني حالي ًا،
مئتي ألف ،وأما السكان فيبلغون قرابة ( )٣٠٠٠٠وله نشاطات متعددة ،ومركز سيئول هو أهم املراكز
ثالثني أل ًفا ،غري أنه التوجد إحصائية دقيقة ومثالية اإلسالمية يف كوريا .وهناك مساجد عدة يف كوريا غري
حالية وأتوقع شخصي ًا أن األعداد أكثر من هذا .يوجد هذا املسجد ومن أشهرها :مسجد (غوانغ جو) يف مدينة
مراكز ومنظامت إسالمية ومساجد يف خمتلف اجلزيرة (غوانغ جو غون) حمافظة (غيونغ غي) ،مسجد آن يانغ
الكورية ( ،)٨٦وتنترش املساجد اليوم يف العديد من مدن يف مدينة (آن يانغ) حمافظة (غيونغ غي) ،مسجد جون
كوريا اجلنوبية مثل (بوسان) و(أنيانغ) وغريها ( .)٨٧جو يف مدينة (جون جو) حمافظة (جون بوك) ،مسجد
وقد اهتمت رابطة العامل اإلسالمي بكوريا ،وخصصت (بوسان) يف مدينة (بوسان) .
هلا مكتب ًا هناك ،ووضعت له بعض األنشطة واخلدمات،
 -٣توجد ترمجة للقرآن باللغة الكورية أصدرها جممع
ولكن ومن خالل قراءايت أثناء إعداد هذا البحث ال أرى
امللك فهد باملدينة املنورة قام برتمجتها د .حامد شوي.
له نشا ًطا يتوازى مع حجم تطلعات املسلمني هناك،
وتوجد ترمجة لبعض الكتب اإلسالمية مثل صحيح
وال تتوافر عنه معلومات تفصيلية كافية سوى عنوانه
البخاري ،ولكنها حمدودة العدد واالنتشار .كام توجد
ووسائل التواصل مع املكتب ( .)٨٨يذكر الدكتور عبد
كتب مؤلفة باللغة الكورية حول قضايا اإلسالم املتعددة،
املحسن آل شيخ املهتم بالشأن الدعوي يف كوريا بعض
ولكنها ال تغطي احلاجة للمسلمني وغريهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٨٥انظر:
http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&PageID=8&PageNo=1&BookID=129&cntrlId=1

 -٨٦مشاهد ثقافية كورية ص -89.٨٣انظر

-٨٧حقائق عن كوريا ص  ،33وللتفاصيل أكثر انظر:
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKL_wHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Islam
in_Korea.html

 -٤ال توجد وسائل إعالمية للمسلمني .وال توجد
مدرسة إسالمية معرتف هبا ،سوى مدرسة األمري
سلطان رمحه اهلل ،وهي ابتدائية بسيطة وحمدودة العدد،
تتبع للمسجد يف سيئول.
 -٥ال يوجد دعاة متفرغون سوى عدد قليل ال يتعدى
أصابع اليد الواحدة .وال تعمل يف كوريا جهات إسالمية
عاملية إال من خالل برامج موسمية حمدودة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم عنوان املكتب ،وآنشطة املكتب وخدماته عىل النحو اآليت:
 -١إعداد مواقيت الصالة وإعالهنا وتوزيعها وتوزيع املصحف
الرشيف.

وهناك دراسة ماجستري عن اإلسالم يف كوريا يمكن االطالع
عليها عىل الرابط:

 -2دروس دينية يومية وأسبوعية ورمضانية.

http://www.quran.or.kr/zahid،zahidhaq41@gmail.
com ،

http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.
aspx?ID=5151

 -3 https://lib.iium.edu.my/mom/services/mom/docuعقود الزواج والطالق وإشهار اإلسالم -4.اإلرشاف عىل ment/getFile/CICXhFnRe7DveQmkSkOi4KSRPاألحوال الشخصية للمسلمني وكذلك املقربة اإلسالمية-5. JxbTeX720161110125951181مدرسة تعليم اللغة العربية- 6.مكتبة إسالمية متنوعة -7.دروس
للتعريف باإلسالم  ،انظرhttps://goo.gl/BSqpby :
 -٨٨املعلومات املدونة عىل موقع الرابطة الرسمي عن مكتب
-٨٩يف مقال له يف جملة البيان ،عىل الرابط اآليت :
الرابطة يف كوريا ،مدير املكتب :الدكتور عبده حق
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 -٦ال توجد مقربة للمسلمني مستقلة بل واحدة بجانبها
أخرى لغري املسلمني.

السمعة احلسنة لإلسالم هناك وحالة الثقة املتبادلة ()٩١

 - ٥اخلامتة :

 -٧توجد مواقع إنرتنت إسالمية باللغة الكورية ولكنها
ضعيفة وغري تفاعلية .كام أن مواقع التواصل االجتامعي
اإلسالمية الكورية ال يكاد يعرف هلا تأثري أو وجود  ١ -٥أهم النتائج:
فعال.
لعل أهم النتائج التي يمكننا أن ندوهنا هنا وهي يف جمال
 -٨يتم تعليم اللغة العربية يف ست جامعات كورية بحثنا:
ولكن ال يوجد معهد متخصص ،وقد زرت أحد هذه
 -١التاريخ الكوري تاريخ قديم ومليئ باألحداث
املراكز يف جامعة صن مون ومما عجبت له أن هناك
والرصاعات والتحوالت التي أثرت بشكل أو بآخر عىل
جمموعة من الكوريني يتحدثون اللغة العربية وهم غري
تشكيل هويته الثقافية والدينية.
مسلمني.
 -٢احلالة السياسية كانت مؤثر ًا فعاالً يف التاريخ
يف دراسة بعنوان :املسلمون يف كوريا ومعضلة الدمج
الكوري ،وذلك من ناحية التأثري والتأثر بني الدول
""Muslims in Korea: The Dilemma of Inclusion
واحلضارات القديمة املجاورة للماملك الكورية كالصني
ألحد الباحثني عند حديثه عن نمط اهلوية اإلسالمية يف
واليابان عىل سبيل املثال.
كوريا ،ذكر بأن اهلوية اإلسالمية يف كوريا غري موجهة
وليست حزب ًا سياسي ًا ،وليسوا مشاركني يف التيار  -٣يمكن اعتبار الشامانية وعبادة األسالف ديانات
السيايس كام هي احلال يف بعض البلدان اإلسالمية ،ثم أصيلة ومتجذرة يف املجتمع الكوري ،أما الكونفوشيوسية
أفاد بأن الصعوبات التي تواجه املجتمع املسلم هناك هي والبوذية فهام ديانتان وافدتان قديمتان تقويان يف أوقات
هوية اجليل الثاين والثالث من املجتمع املسلم كام عانت وتضعفان يف أخرى بناء عىل احلالة السياسية.
منها بعض الدول الغربية ،لكن الثقافة الكورية عىل مر  -٤النزعة القومية سامهت بشكل قوي يف نشوء
التاريخ ثقافة مرنة بشكل يقبل هبوية خمتلطة بينها وبني احلركات الدينية اجلديدة ،فانظر عىل سبيل املثال إىل
الثقافات األخرى( .)٩٠
ديانة (تونغاك) كيف تشكلت ملناهضة املحتل -الياباين-
وتشمل أهم النتائج والتوصيات واملراجع :

بانتفاضة ومقاومة ،ثم تغريت بعد اهلزيمة التي حلقتها،
وأصبحت مساملة معها وغريت معها اسم احلركة ،وربام
هذه احلالة تتشابه مع حاالت أخرى يف عموم آسيا التي
عادة مايكون تشكل احلركات الدينية اجلديدة فيها له
عالقة بالشعور القومي.

ويضيف أحد الباحثني أن سياسة كوريا الدبلوماسية
مع املجتمعات املسلمة ،ورغبتها بالتوسع االقتصادي
واستثامر دول الرشق األوسط عالوة عىل تعامل
قادة املسلمني يف كوريا مع احلكومة بشكل صحي،
ومشاركاهتم الفعالة يف األنشطة االجتامعية ولدت حالة
من الثقة بني احلكومة واجلالية املسلمة ،وبالتايل فإن  -٥تتشابه احلالة الكورية واحلالة اليابانية حول العالقة
مردود هذا سينعكس عىل انتشار اإلسالم يف كوريا نتيجة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٩١انظر:

 -٩٠انظر:
Dong-Jin, J. A. N. G., & Jae, C. W. (2012). Muslims in Korea. Korea Journal, 52(2), 160-187.

Song, N. I. U. (2010). Islam and South Korea’s
Middle East Diplomacy. Arab World Studies, 3.
http://mideast.shisu.edu.cn/_up l o a d / a r t i c l e / fi l e s / 0 b / 7 4 / b 6 a 1 a a f 4 4 f 2 b81604c54e14762ed/8c680bd6-2861-49a3-ac643f8c95b23a02.pdf
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الدينية داخل املجتمع وتأثره بالعوملة وانفكاكه عن جتد االعتقادات بوذية وطريقة العبادة مسيحية وهكذا،
االرتباطات الدينية التقليدية وبحثه عن تفسريات حديثة وهناك أيض ًا عالقة قوية بني احلركات الدينية اجلديدة فيام
بينها ،تارخيي ًا وجغرافي ًا.
لتلك التي شكلت هويته الثقافية عىل مر العصور.

 -٦عىل الرغم من كل التحوالت التي تعرضت هلا
كوريا ،وحماولة التغيري التي انتهجتها األديان واحلركات
الدينية اجلديدة إال أن التأثري القوي لبعض التصورات
واالعتقادات يف األديان األساسية عىل احلركات الدينية
اجلديدة ال يزال حيتفظ بزمخه ،كام يتضح ذلك من
استمرار احرتام الزوجات ألزواجهن ،وروابط األرسة
القوية والعيش مع الوالدين عند الكرب وغري ذلك من
األمور( ،)٩٢وإن كانت هذه هي األخرى تتغري ببطء
حاهلا حال الدول األخرى.

 -٩مل تكن احلركات الدينية اجلديدة بالكثرة لكنها كانت
معقدة وغامضة ،ومتداخلة جد ًا ومرتبطة باملؤسس ،عىل
سبيل املثال ديانة (داهناك) نشأت يف كوريا ثم انتقلت إىل
أمريكا ووبعد ذلك انحرس أتباعها يف كوريا.

 -١٠هناك تصورات واعتقادات خطرية يف االستشفاء
والرتويح لبعض الرياضات اجلسدية ،أسستها بعض
احلركات الدينية اجلديدة وقدمتها بطريقة عرصية
وأصبحت منترشة وهلا حضور يف عاملنا اإلسالمي،
تعرض هلا بعض الباحثني ،وينبغي بذل جهد أوسع
 -٧الثورة الصناعية لكوريا بعد احلرب العاملية الثانية للتحذير من ذلك ،ومن ذلك رياضات الـ (تيش كونغ)
شكلت منعطف ًا هام ًا من ناحيتني :األوىل أهنا كانت ومتارين الطاقة وغريها.
تارخي ًا للعرص الذهبي لألديان واحلركات اجلديدة،
-١١هناك ضعف يف إحصاء األتباع للحركات الدينية
والثانية أهنا أدت إىل ضعف العالقة املجتمعية بشكل
اجلديدة ،وهذا سببه أن الشخص قد يامرس عدة طقوس
عام مع األديان األساسية ،كالبوذية والكونفوشيوسية،
من عدة ديانات ،فتجده يامرس العبادة البوذية ويامرس
وبالتايل تشري األرقام إىل وجود انحسار للتدين بتلك
بعض الطقوس املسيحية يف الزواج ويشارك يف بعض
األديان( ،) ٩٣والتوجه نحو اإلحلاد أو األديان اجلديدة
االحتفاالت للحركات الدينية اجلديدة )٩٤(.
إلشباع الرغبات والتعايش مع املدنية الغربية أو
الالدين ،ويبقى اإلسالم هو احلل هلؤالء .وقد قابلت  -١٢اإلسالم بدأ يف كوريا قدي ًام ،لكن البداية احلقيقية
أساتذة جامعات أعلنوا إسالمهم وذكروا كيف تغريت الرسمية كانت بعد احلرب العاملية الثانية.
حياهتم واستقرت أفئدهتم بعد معرفتهم احلق وقد
 -١٣انتشار اإلسالم مل يكن رسيع ًا ،وليس متوازن ًا مع
نذروا أنفسهم لدعوة غريهم من الكوريني إىل اإلسالم.
قوة العالقة مع البلدان اإلسالمية ،ويمثل املسلمون
 -٨يف احلالة الكورية اليمكن حرص التأثري عىل احلركة هناك أعدا ًدا قليلة ال تؤهلهم للتأثري عىل سياسة احلكومة
الدينية اجلديدة من دين واحد فقط ،فهناك أكثر من دين العلامنية الديمقراطية.
يمكن أن يؤثر يف تشكيل الدين اجلديد ،فال غرابة أن
 -١٤اجلالية املسلمة ال تواجه أية مشكالت أو مواجهات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقلقة يف كوريا ،وليست مستهدفة ،بل بالعكس قد تكون
 -٩٢انظر:
مدعومة يف كثري من األحيان وباألخص من احلكومة.
Park, I. H., & Cho, L. J. (1995). Confucianism and

 -١٥ the Korean family. Journal of Comparative Familyالثقافة الشعبية السائدة يف حب العمل االجتامعي
 Studies, 117-134.أثرت عىل اجلالية املسلمة هناك ،فكانت هذه نقطة جذب
 -٩٣انظر إىل صفحة مصلحة اإلحصاءات الكورية عىل الرابط هلم ومصدر ثقة للحكومة.
اآليت:
 -١٦مل أجد كتابات كافية باللغة العربية عن الديانات

http://kosis.kr/statHtml/statHtml.
_do?orgId=101&tblId=DT_1PM1502&conn
path=I2 l
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 - ٩٤املرجع السابق.
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عموم ًا يف كوريا ،أو االهتامم يف هذا املجال ،مقارنة مع  ٣ -٥املراجع واملصادر:
حجم العالقة بني الدول اإلسالمية وكوريا ،صحيح أن
١-٢-٥الكتب العربية واملرتمجة:
حاجز اللغة كان سبب ًا ً
حائل دون فاعلية التواصل ،لكن
املجال أمامنا خصب ومفيد ،خاصة وقد وجدنا يف هذا  -١أ.س ميغوليفسكي (2005م) أرسار اآلهلة
تأثريا قو ًّيا للثقافة الكورية عىل أطفالنا ،والديانات ،ترمجة ،حتقيق :حسان خمائيل ،دار عالء
الوقت أن هناك ً
وشبابنا ،وفتياتنا من خالل األفالم وبعض العادات الدين :دمشق.
السيئة ،وأضف إىل هذا ما ذكرناه عن الرياضات
 -٢إبراهيم ،د .سمري عبد احلميد (2001م) اإلسالم
االستشفائية والطاقة وغريها.
واألديان يف اليابان ،مكتبة امللك عبد العزيز :الرياض.
 -٢التوصيات :
 -٣أكاديمية الدارسات الكورية(2012م) مشاهد
ثقافية كورية.
لعل أهم التوصيات التي يمكننا أن ندوهنا هنا:
 -١تشجيع الباحثني عىل دراسة األديان واحلركات  -٤إمام ،عبد الفتاح (١٩٩٨م) معجم ديانات وأساطري
الدينية اجلديدة يف بلدان أخرى ،والتوسع يف دراسة العامل ،مكتبة مدبويل :القاهرة.
األديان يف كوريا واليابان والصني ،فاملجال واسع
 -٥إنجيل بوذا (مرتجم للعربية) ،ترمجة الفقري سليامن
واحلاجة ماسة.
ش َّيا(2004م) .دار احلداثة :بريوت.
 -٢دراسة العالقة بني األديان الرئيسية أو القديمة
 -٦بارندر ،جفري (1996م) املعتقدات الدينية لدى
وماظهر من أديان جديدة وحركات دينية خمتلفة إما هلا
الشعوب ،كتاب مرتجم :أ.د إمام عبد الفتاح إمام
عالقة مبارشة أو غري مبارشة بتلك األديان.
وزميله.
 -٣تشجيع الباحثني عىل تعريب بعض الكتب واملراجع
 -٧البهالل ،طارق (٢٠١٥هـ) األديان اجلديدة يف
املهمة يف جمال األديان ،خاصة فيام يتعلق بالديانات
اليابان ،جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية ،مركز النرش
الرشقية.
بجامعة املجمعة.
 -٤املجتمعات يف الرشق ومنها املجتمع الكوري حيتاج
 -٨رافع ،ساهر (٢٠١١م) مبادئ كونفوشيوس
منا إىل اهتامم أكثر ،كون هذا املجتمع جرب معتقدات
اخلمسة ،العاملية للكتب ،مرص.
وأديان شتى ولكنه مل يستقر ،وهلذا فالواجب عىل
اجلمعيات اإلسالمية واألشخاص املؤثرين االجتاه بقوة  -٩الرشيد ،هيفاء (٢٠١١م) التطبيقات املعارصة
لفلسفة االستشفاء الرشقية ،مركز التأصيل.
يف دعم املناشط اخلريية والدعوية يف كوريا.

 -٥التحذير مما يروج له يف بعض وسائل اإلعالم يف  -١٠رمضان ،أ.د مصطفى ( ٢٠٠٦م) اإلسالم
األفالم الكورية سوا ًء املوجه منها للكبار أو للصغار ،واملسلمون يف جنوب رشق آسيا ،دار الفكر العريب.
ِ
للديانات
املوسوعي
املعجم
من ممارسات وترصفات يف أغلبها موروثات شعبية أو  -١١زكار ،سهيل ()1997
ُّ
ُ
دينية مصادمة لعقائدنا وثقافتنا.
ِ
ِ
ِ
ِ
والطوائف والن َِّح ِل يف العامل.
والفرق
واملذاهب
والعقائد
 -٦التحذير من طرق االستشفاء احلديثة املرتبطة  -١٢السحمراين ،د .أسعد (1999م) الشنتوية
بتصورات واعتقادات دينية وذلك عن طريق وسائل والكونفوشيوسية ،دار النفائس :بريوت
اإلعالم املختلفة ،وأن يتخصص بعض األشخاص
هلذا األمر ،وقد ظهرت بعض اجلهود املباركة يف هذا  -١٣السواح ،فراس(٢٠٠٣م) موسوعة تاريخ
األديان ،دار عالء الدين.
اخلصوص لكنها حتتاج إىل دعم.
 -١٤سريغي ،توكاريف (1998م) األديان يف تاريخ

األديان األساسية واحلركات الدينية اجلديدة يف كوريا وحال املسلمني فيها

41

م٢٠٢٠  أبريل-  هـ١٤٤١ ) شعبان١٩( العدد،مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

26- Baker, D. L. (2008). Korean spiritu-  األهايل للطباعة، د أمحد فاضل: ترمجة،شعوب العامل
.والنرش
ality. University of Hawaii Press, P.91.

of  أديان اهلند الكربى،)م2000(  أمحد، شلبي-١٥
: مكتبة النهضة املرصية، البوذية، اجلينية،اهلندوسيةالقاهرة
https://www.ekoreajournal.net/issue/
)م2011(  نارص فالح. د، الشهراين-١٦
view_pop.htm?Idx=143
 موقف اإلسالم، حارضها،الكونفوشيوسية ماضيها
28- Baker, D. L. (2018) Korea’s Won
. الرياض: مركز امللك فيصل للدراسات والبحوث،منها
Buddhism: Is it Really a New religion?
University of British Columbia. link:  عامل األديان بني،)م1991(  حممد محيد، فوزي-١٧
: منشورات مجعية الدعوة اإلسالمية،األسطورة واحلقيقة
https://ubc.academia.edu/DBaker
.ليبيا
29- Dong-Jin, J. A. N. G., & Jae, C. W.
(2012). Muslims in Korea. Korea Jour- ، ترمجة صفاء حممد، إلياد (بدون) الشامانية، مرسيا-١٨
.خمتارات مرتمجة
nal, 52(2), 160-187.
27- Dae-Jong-Gyo:
God-Human Being

Religion

30- Encyclopedia of New Religious  مركز الشؤون الدولية بأكاديمية الدراسات-١٩
.) مشاهد ثقافية كورية2012( الكورية
Movements، Edited by Peter B. Clarke,
Introvigne, M., Zoccatelli, P.-L., Màcri مكتبة، قصة الديانات،)م2000(  سليامن، مظهر-٢٠
na, N.M. and Roldán, V (2001) Enciclo. القاهرة،مدبويل
pedia delle religioni in Italia, Leumann
م) تاريخ املعتقدات واألفكار1986(  إلياد، مريسيا-٢١
(Torino): Elledici. P103.
.الدينية
31- Hairan, W., & Sunyoung, M.
(2010). New Religious Movements in )هـ1420(  الندوة العاملية للشباب اإلسالمي-٢٢
املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة
South Korea Focused on Contemporary
Situation. , 22(1), 1-12.
 البوذي ُة تارخيُها،)م1999(  عبد اهلل، نومسوك-٢٣
ِ
32- J. Gordon Melton and Martin Bau- : مكتبة أضواء السلف،وعقائدُ ها وعالق ُة الصوف ّية هبا
.الرياض
mann (2002). Religions of the World:
A Comprehensive Encyclopedia of  اهليئة الكورية لإلعالم والثقافة وزارة الثقافة-٢٤
Beliefs and Practices, Volume I: A–C,
.م) حقائق عن كوريا2011( والرياضة والسياحة
p382.
:) الكتب األجنبية (اللغات غري العربية٢ -٢-٥
33- J. Gordon Melton and Martin Baumann (2002). Religions of the World: 25- Baker, D. L. (2012). Constructing
A Comprehensive Encyclopedia of Korea’s Won Buddhism as a New ReBeliefs and Practices, Volume I: A–C, ligion: Self-differentiation and Inter-religious Dialogue. International Journal
p382.
for the Study of New Religions, 3(1),
34- J. Gordon Melton(2017), Unifica- 47-70.
األديان األساسية واحلركات الدينية اجلديدة يف كوريا وحال املسلمني فيها

42

م٢٠٢٠  أبريل-  هـ١٤٤١ ) شعبان١٩( العدد،مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

zny, (1). LXVI. 27-46.

tion Church, Encyclopædia Britannica,
link: https://www.britannica.com/top41- Song, N. I. U. (2010). Islam and
ic/Unification-Church.
South Korea’s Middle East Diplomacy.
Arab World Studies, 3.
35- Kil-Myung, R. O. (2002). New Religions and Social Change in Modern
42-Unification Church.” (2016) ReKorea History. The Review of Korean
ligionFacts.com. link: www.religionStudies, 5(1), 31-62.
facts.com/unification-church
36- Kim, D. W. (2018). Handbook of
: روابط املصادر اإللكرتونية٣-٢-٥
East Asian New Religious Movements.
43- https://en.wikipedia.org
Edited by Lukas Pokorny and Franz
Winter. Brill Handbooks on Contempo/wiki/Donghak
rary Religion, Volume 16. Leiden, The
44- https://goo.gl/BSqpby
Netherlands: Brill, 2018, Pp. xiv+ 620.
Hardback, 240.00; eBook, 217.00. Re45- http://arab-ency.com/detail/6881
ligious Studies Review, 44(4), 492-492,
46- http://assets.press.princeton.
P.279.
edu/chapters/i8310.pdf

37- Park, I. H., & Cho, L. J. (1995).
Confucianism and the Korean family.
48-http://eng.daesoon.org/app/en/intro- Journal of Comparative Family Studies, 117-134.
duction/aboutus
47- http://eng.daesoon.org/

38- PARK, I., & CHO, L. (1995). Confucianism and the Korean Family. Jourget-to-know-us/seoul-views/mean nal of Comparative Family Studies,
ing-of-seoul/1-history/
26(1), 117-134. Retrieved from http://
50- http://goo.gl/4nFtCq
www.jstor.org/stable/41602370
49- http://english.seoul.go.kr/

51-http://kosis.kr/statHtml/statHtml. 39- Park, Kwangsoo (2018), Korean
do?orgId=101&tblId=DT_1PM1502&- new religion and movments after 19th
conn_path=I2 l
century, Wonkwang University, http://
52-http://mideast.shisu.edu.cn/_upload/article/files/0b/74/b6a1aaf44f2b81604c54e14762ed/8c680bd6-286149a3-ac64-3f8c95b23a02.pdf

wocw.wku.ac.kr/files/content/kscosmos/002972/09_04/cw-lect09-Korean%20New%20Religious%20Movements.pdf

53-http://www.albayan.co.uk/mobile/MG- 40-Sleziak, Tomasz. (2013). The Role
Zarticle2.aspx?ID=5151
of Confucianism in Contemporary
54-http://www.healingsociety.com

43

South Korean Society. Annual of Oriental Studies - Rocznik Orientalistyc-

األديان األساسية واحلركات الدينية اجلديدة يف كوريا وحال املسلمني فيها

م٢٠٢٠  أبريل-  هـ١٤٤١ ) شعبان١٩( العدد،مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية

60-http://www.korean.go.kr/eng_hangeul/ 55-http://www.ilchi.com/page/index/
another/001.html
Who-is-Ilchi-Lee
61-http://www.nationmultimedia.com/ 56-http://www.jeungsando.org
opinion/Does-Confucianism-have-a-role57-http://www.jeungsando.org/teachings/
in-Korea-today-30176874.html
the-cosmic-year
62-http://www.newworldencyclopedia.
58- h t t p : / / w w w . j s t o r . o r g / s t a org/entry/History_of_Korea
ble/41602370. Accessed: 22/08/2013
63-http://www.wonbuddhism.org /#/
02:40
64-https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3W- 59-http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/
knFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mX- Text/ViewBooks.aspx?View=Page&PageWo6uco/wiki/Islam_in_Korea.html
ID=8&PageNo=1&BookID=129&cntrlId=1

األديان األساسية واحلركات الدينية اجلديدة يف كوريا وحال املسلمني فيها

44

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )١٩شعبان  ١٤٤١هـ  -أبريل ٢٠٢٠م

اتجاهات الطالب نحو االنتحال وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية
دراسة مطبقة على عينة من طالب جامعة الملك سعود ()١
د .عبد السالم وايل السليامن
أستاذ مساعد-قسم الدراسات االجتامعية بجامعة امللك سعود

املستخلص

االنتحال ظاهرة منترشة عاملي ًا .ومن ضمن الفئات
التي ُدرس انتشار االنتحال يف أوساطها طالب التعليم
العايل .و يمثل قياس االجتاهات نحو االنتحال بني هذه
الفئة أمهية لفهم التصورات الذهنية عنه و للتنبؤ بالسلوك
حياله .و قامت هذه الدراسة بقياس الفروق بني كل من
طالب الكليات العلمية والكليات اإلنسانية ،و الطالب
األقدم و الطالب األحدث ،و الذكور و اإلناث يف
اجتاهاهتم حيال االنتحال .سحبت العينة بطريقة العينة
العشوائية البسيطة و كان حجمها  480طالب ًا302 ،
ذكور و  178إناث .و أظهرت اختبارات الصدق و
الثبات مالءمة املقياس ،فيام أظهر التحليل العاميل تكون
ثالث حماور فيه ،هي حمور االجتاه اإلجيايب ،و حمور االجتاه
السلبي ،و حمور التسويغ ملامرسة االنتحال .فيام أظهرت
النتائج وجود فوارق دالة بني الطالب وفقا للمتغريات
الديموغرافية أعاله.
الكلامت املفتاحية:

االنتحال العلمي ،االجتاهات ،التعليم العايل.

املقدمة

متثل النزاهة العلمية قيمة حمورية يف منظومة النسق
األخالقي للمامرسة العلمية .وتتعدد أشكال اإلخالل
بالنزاهة العلمية .ومن هذه األشكال ظاهرة االنتحال
العلمي التي متثل جماالت التأليف والبحوث والرسائل
العلمية واألعامل الفصلية فضا ًء حمتم ً
ال ملامرستها.
وارتكاب الطالب لالنتحال ظاهرة منترشة عاملي ًا(  (�Eh
rich J., Howard, Tognolini, & Bokosmaty,
& 2015)، (Gokmenoglu, 2017)، ( Dee
 .)Brian, 2012ولذلك ،فإن االهتامم البحثي يف هذه
الظاهرة جيد تزايدا يف األوساط األكاديمية (Ehrich

Abstract
Plagiarism prevalence globally. Among
those categories who plagiarism was studied was tertiary students. Measuring attitudes of tertiary students toward plagiarism
is significant to understand their views of
the phenomenon and also a tool that may
predict their behaver toward it. This study
measures the differences between three
categories of students: students of hard
science colleges versus students of soft
science colleges, length of study at university, and male versus female. A simple random sample was drawn with a size of 480
respondents, 302 male and 178 female.
The measurement tool pas the validity and
reliability tests. A factor analysis was run
and resulted of three sub scales: positive
attitude, negative attitude, and justification. Results show significant differences
among the three categories.
Key words:
Plagiarism, attitudes, higher education.

J.Howard, Tognolini, & Bokosmaty,
2015) (Hu & Lei, 2015)، (Introna, Hayes,
&Blair, & Wood 2003)، (Howard, Ehrich،
 .)Walton, 2014وجتد الظاهرة اهتامما من باحثني
موزعني عىل خمتلف التخصصات األكاديمية .ولقد طرق
الباحثون الظاهرة حماولني تأصيلها مفاهيميا وتتبعها
تارخييا ومعرفة أسباهبا ودوافعها والعوامل املتصلة هبا.
ومن ضمن أصناف األبحاث يف ظاهرة االنتحال أبحاث
حاولت فهم منظور الطالب لالنتحال واجتاهاهتم حياله
بني القبول والرفض ،بني التسويغ والرصامة األكاديمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -١تم هذا البحث بدعم من مركز البحوث بجامعة امللك سعود.

اجتاهات الطالب نحو االنتحال وعالقتها ببعض املتغريات الديموغرافية دراسة مطبقة عىل عينة من طالب جامعة امللك سعود
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وفهم ماهية رؤية الطالب ملوضوع االنتحال واجتاهاهتم
حياله رشط مهم لفهم ظاهرة االنتحال ككل ،باعتبار
أن املعتقدات أساس للمعايري ،واملعايري موجه للسلوك.
وتواصال مع الرتاث املتزايد حول دراسة االنتحال،
حتاول هذه الدراسة الوقوف عىل اجتاهات طالب جامعة
امللك سعود حيال ظاهرة االنتحال.
مشكلة البحث

األمهية العملية :االنتحال العلمي من املعضالت التي
تواجه التعليم بشكل عام ،والتعليم العايل بشكل خاص
(مراجع هلذا الزعم) .وقد تساهم معرفة اجتاهات
الطالب نحو هذه املعضلة ورؤيتهم هلا يف إنجاز
سياسات عملية تضع يف اعتبارها رؤية الطالب لألمر
ومدى تفهمهم ألمهيته.
فروض الدراسة

يشكل الطالب إحدى الفئات التي يمكن أن يامرس الفرض األول :توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات
بعض أفرادها االنتحال العلمي ،بحكم انتاجهم الطالب نحو االنتحال تُعزى إىل متغري مسار الكلية
للبحوث الفصلية والرسائل العلمية .وتزخر األدبيات (إنساين وعلمي).
العلمية بدراسات عن ظاهرة االنتحال العلمي بني
الفرض الثاين :توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات
الطالب ،حيث أجريت هذه الدراسات عىل أيدي
الطالب نحو االنتحال تُعزى إىل متغري املستوى الدرايس
باحثني من ختصصات علمية خمتلفة .ومما تناولته هذه
(طالب مستويات دنيا ،طالب مستويات عليا).
الدراسات كان موضوع اجتاهات الطالب ،طالب
التعليم العايل غالب ًا ،حيال االنتحال العلمي ،منطلقة الفرض الثالث :توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات
يف الغالب من الربط الشائع يف العلوم السلوكية بني الطالب نحو االنتحال تُعزى إىل متغري النوع.
االجتاهات والسلوك واعتبار أن االجتاه قد يساعد يف
األهداف
التنبؤ بالسلوك .وتسعى هذه الدراسة إىل التعرف عىل
اجتاهات طلبة جامعة امللك سعود حيال االنتحال  -معرفة مدى وجود فروق يف اجتاهات الطالب
العلمي ،وفيام إذا كان هناك اختالفات يف اجتاهات حيال االنتحال العلمي بناء عىل متغريات مسار الكلية
الطالب نحو االنتحال بناء عىل متغريات املسار العلمي واألقدمية يف الدراسة اجلامعية والنوع.
واألقدمية يف الدراسة اجلامعية واجلنس.
 -تقديم تفسريات نظرية هلذه الفروق إن وجدت.

أمهية الدراسة

األمهية العلمية :الدراسات العربية املتاحة ملوضوع
اجتاهات الطالب نحو االنتحال العلمي  -يف حدود علم
الباحث  -نادرة .وفيام عدا دراسة واحدة للدكتورتني
ريم العبيكان ولطيفة السمريي (مرجع الدراسة) حول
اجتاهات طالبات الدراسات العليا نحو األمانة العلمية
الرقيمة ،حيث يمكن أن يدخل االنتحال ضمن مفهوم
األمانة العلمية ،فإن الباحث مل يعثر عىل دراسات
تستقيص رؤية الطالب ملوضوع االنتحال والرسقة
العلمية .ومن هذا املنطلق فإن إجراء دراسة باللغة
العربية عن اجتاهات الطالب نحو االنتحال سيساهم يف
إثراء التناول العلمي لظاهرة االنتحال بشكل عام وفهم
أدق لرؤية الطالب هلذا املوضوع ومدى تأثري متغريات
من قبيل اجلنس والتخصص واألقدمية يف اجلامعة عىل
رؤيتهم تلك.
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الدراسات السابقة

سيتم تقسيم الدراسات السابقة إىل ثالثة أقسام هي:
دراسات عن املقاييس السيكومرتية ملقاييس االجتاه
نحو االنتحال ،الدراسات التي تناقش عالقة عوامل
التخصص العلمي واألقدمية والنوع باالجتاه نحو
االنتحال ،لكون هذه العوامل هي التي تدور حوهلا
فرضيات هذه الدراسة ،والدراسات املحلية عن
االجتاهات نحو االنتحال.
االختبارات السيكومرتية ملقياس االنتحال

تناولت الكثري من الدراسات ظاهرة االنتحال العلمي
لدى الطالب ومن خمتلف الزوايا .فقد قام بريلنك
( )Berlinck,2011بمراجعة مخس وعرشين
دراسة عن االنتحال العلمي مستعرض ًا اإلشكاليات
النظرية حول تعريفات االنتحال وتزايد االهتامم به

اجتاهات الطالب نحو االنتحال وعالقتها ببعض املتغريات الديموغرافية دراسة مطبقة عىل عينة من طالب جامعة امللك سعود
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يف املؤسسات األكاديمية منذ مطلع األلفية وأسباب
االنتحال والتأثريات السلبية لالنتحال عىل النتاج
العلمي والعقوبات التي تُتخذ ضده يف خمتلف البيئات
والتقاليد األكاديمية .خالص ًا إىل أن دراسة هذه الظاهرة
شائعة يف خمتلف الثقافات والتخصصات األكاديمية
بالنظر إىل شيوعها .أما كلني ( )Klein, 2011فراجع
ثالثا ومخسني دراسة عن أسباب االنتحال ودوافعه
والنظريات الشارحة هلذا السلوك والعوامل املشجعة
عليه ،مركز ًا عىل دور اإلنرتنت يف ذلك ،وطرق مواجهته،
بام يف ذلك الربامج احلاسوبية لكشف االنتحال .فيام
تناول باهادوري وآخرون

()Bahadori, Izadi, & Hoseinpourfard, 2012

مفاهيم االنتحال وعوامله واحللول للحد منه .وقام
جوكمينوقلو ( )Gokmenoglu, 2017بمراجعة
للدراسات التي أجريت عن االنتحال يف السياق الرتكي
بني العامني  2007و .2017حيث استعرض الباحث
أربع عرشة دراسة أجريت خالل الفرتة أعاله ناقشت
مواضيع أسباب االنتحال وسبل احلد منه ومدى معرفة
الطالب بأساليبه واجتاهات الطالب نحوه .ومن امللفت
أن نصف الدراسات تقريب ًا ،ست ًا من أصل أربع عرشة،
ركزت عىل اجتاهات الطالب نحو االنتحال ورؤاهم
حوله.

اعتامد  29منها للتحليل ُقسمت إىل ثالثة حماور رئيسة
هي :موقف إجيايب من االنتحال ،موقف سلبي ،معايري
ذاتية حيال االنتحال .ونظر ًا ألن الباحثني هدفوا إىل
تصميم مقياس فإهنم ركزوا يف عرض نتائجهم عىل مدى
ثبات مقياسهم وصدقه .حيث تم قياس ثبات املقياس
باستخدام ألفا كرونباخ ،وأظهرت النتائج درجات ثبات
عالية لكل املحاور( 0،85 /0،79 /0،83عىل التوايل).
وارتباط دال بينها ( 0،37بني حموري املوقف اإلجيايب
واملوقف السلبي /و  0،41بني حموري املوقف اإلجيايب
واملعايري الذاتية ،و  0،31بني حموري املوقف السلبي
واملعايري الذاتية) .وتضمن اجلدول الوحيد يف الدراسة
عرضا لصدق االتساق الداخيل بني كل عبارة واملحور
التابعة له .وتوافقت النتائج مع توقعات نظرية السلوك
املخطط ،التي استعان هبا الباحثون لتطوير املقياس،
إذ أظهرت ارتباط ًا سالب ًا بني حمور االجتاه اإلجيايب من
جهة وحموري االجتاه السلبي واملعايري الذاتية من جهة
أخرى .وتثري نقطة اعتامد الباحثني عىل نظرية السلوك
املخطط إشكالية حول مدى قدرة هذا القياس عىل
التنبؤ بالسلوك الفعيل للمبحوثني إذ تعرضت النظرية
املذكورة للنقد فيام خيتص بقدرهتا عىل التنبؤ بالسلوك
السلبي لألفراد اعتامدا عىل اجتاهاهتم (بشقة.)2015 ،
وعموم ًا ،فقد مثلت عبارات مقياس مافريناك مرجع ًا
أساسي ًا للمقياس املستخدم يف هذه الدراسة ،كام سيتم
بيانه يف اجلزء اخلاص باملقياس.

ونظر ًا ألن االنتحال العلمي ظاهرة مرضية تعاين
منها البيئة التعليمية فقد اجته بعض الباحثني إىل تطوير
دراسة مافريناك وجدت اهتامم ًا من هاورد وآخرين
مقاييس قادرة عىل قياس اجتاهات الطالب نحو االنتحال
( )Howard , Ehrich, & Walton , 2014من
ووصف مواقفهم حياله .إذ قام مافريناك وآخرون
منطلق جتريب هنج آخر يف قياس صدق املقياس .إذ
 (Mavrinac , Brumini, Bilic-Zulle, & Petroانتقد هاورد وآخرون الطرق التقليدية املستخدمة لتقييم) vecki, 2010الصدق والثبات التي استخدمها مافريناك وآخرون ،أي
بتصميم مقياس الجتاهات الطالب نحو االنتحال مقياس ألفا كرونباخ للثبات والتحليل العاميل للصدق،
مطبقني إياه عىل عينة مكونة من  227طالب بكالوريوس باعتبار أهنا تصف بنية البيانات بدالً من تقييمها .ولذلك
ودراسات عليا يف ثالث جامعات كرواتية .اتكأ فإنه قد ينتج عن استخدام الطرق التقليدية ،بحسب
مافريناك وآخرون يف تصميمهم للمقياس عىل نظرية هاورد وآخرين ،تضمني املقاييس الفرعية ،أو حماور
السلوك املخطط آليزن ( )Ajzen, 1991والتي تنطلق املقياس ،عنارص ليست جزءا من هذه املحاور ،ألن
من قياس االجتاهات واملواقف الذهنية للتنبؤ بالسلوك .الطرق التقليدية يف قياس الصدق عاجزة عن حتديد
وبالتايل ،فإن مافريناك وآخرون أرادوا ملقياسهم أن مدى تطابق هذه العنارص مع املفاهيم التي تريد األداة
يتضمن مكون ًا سلوكي ًا قادر ًا عىل التنبؤ بسلوك املبحوثني قياسها .وأيض ًا يتكئ هاورد وآخرون عىل العديد من
من خالل اجتاهاهتم .تكون املقياس من  36عبارة ،تم الدراسات عن أن لغموض مفهوم االنتحال يف أذهان
اجتاهات الطالب نحو االنتحال وعالقتها ببعض املتغريات الديموغرافية دراسة مطبقة عىل عينة من طالب جامعة امللك سعود
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الطالب دور ًا يف ضعف صدق املقياس يف الدراسات
التي حاولت استيضاح اجتاهات الطالب نحو
االنتحال .ومن هذا املنطلق ،فقد طور هاورد وآخرون
مقياس مافريناك وأضافوا عليه بعض التعديالت
ليخلصوا إىل مقياس من  36عبارة ثم طبقوه عىل 300
طالب بكالوريوس يف إحدى اجلامعات األسرتالية.
ثم قام الباحثون بتطبيق الطريقتني التقليدية و احلديثة،
مستخدمني مقياس راش ،Rasch analysis،لقياس
اخلصائص السيكومرتية ملقياسهم املعدل .ومن املثري أن
نتائجهم أفضت إىل إجياد ثالثة حماور فرعية خمتلفة قلي ً
ال
عن نظريتها لدى مافريناك وآخرين .فقد انتهى هاورد
إىل املحاور الفرعية التالية:
 -1العوامل التي تؤدي إىل زيادة االنتحال.
 -2تسويغ االنتحال.

 -3العقوبات عىل االنتحال.

وفيام أدى استخدام الطرق التقليدية لقياس اخلصائص
السيكومرتية إىل استبعاد مخس فقرات من املقياس ،فإن
استخدام نموذج راش أدى أيضا الستبعاد مخس فقرات
أخرى .وأدت هذه النتائج هباورد وآخرين القرتاح
التعديالت التي أتت هبا دراستهم عىل مقياس مافريناك
وآخرين بدل استبداله بالكلية .ويشكل املقياسان،
مقياس مافريناك وآخرون (Mavrinac , Brumini,
 )Bilic-Zulle, & Petrovecki, 2010ومقياس
هاورد وآخرين(  (�Howard , Ehrich, & Wal
 )ton , 2014أساس ًا مه ًام للمقياس املستخدم يف هذه
الدراسة.
االنتحال واملتغريات الديموغرافية

تدور فرضيات هذه الدراسة حول وجود فوارق دالة يف
مواقف الطالب حيال االنتحال وفقا لثالثة متغريات
ديموغرافية ،هي املسار العلمي واألقدمية يف الدراسة
اجلامعية والنوع .وتشكل الفروق يف اجتاهات الطالب
نحو االنتحال وفقا للمسار العلمي حمور الفرضية األوىل
هلذه الدراسة .وعالقة التخصصات العلمية واملسارات
األكاديمية بتكوين االجتاهات نحو االنتحال اهتامم
بعض الباحثني .وتنقل كلني عن عدد من الدراسات
مالحظة تباينات يف اجتاهات الطالب حيال االنتحال
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وفقا ملتغري التخصص العلمي ،ومتغري التخصص
العلمي هو حمتوى الفرض األول يف هذه الدراسة.
و نقال عن السيدين هو و يل ()Hu & Lei, 2015
تؤكد دراسات بورج ( ،)Borg, 2009فلويردو و يل
( ،)Flowerdew & Li, 2007جاميسون (�James
 ، )on, 1993بيكوراري (،)Pecorari, 2003
و شاي ( )Shi, 2010عىل أن للتخصصات العلمية
املختلفة معايري خمتلفة يف تعريف االنتحال وماهيته،
وبالتايل تكوين الصورة الذهنية عنه لدى منتسبي هذه
التخصصات .ويلحظ هو و يل ()Hu & Lei, 2015
أن دراسات معرفة ما هو االنتحال واالجتاهات حياله
التي تعتمد االستبيانات واملقابالت كأدوات بحثية
تستنتج وجود اختالفات يف االجتاهات نحو االنتحال
وفقا للتخصص العلمي ،فيام إن الدراسات التي تعتمد
عىل النصوص املكتوبة للطالب ال ترى تأثريا للتخصص
ويفرق هو ويل ،ومن
يف االجتاهات نحو االنتحال.
ّ
يستشهد هبم الباحثان أيضا ،بني العلوم الصلدة (العلوم
واهلندسة) مقابل العلوم الرخوة (الفنون واآلداب
والعلوم اإلنسانية) يف االجتاهات نحو االنتحال .ففيام
يركز طالب العلوم الصلدة عىل أن االنتحال يرتكز يف
االستعانة بأفكار اآلخرين دون العزو هلم ،فإن طالب
العلوم الرخوة يركزون عىل عدم عزو الكلامت أيضا.
ووجدت دراسة هو ويل ( )Hu & Lei, 2015أنه ال
فروق ذات داللة يف اجتاهات الطالب نحو االنتحال بناء
عىل متغري املسار العلمي ،يف نتيجة خمالفة جلل الدراسات
التي استعرضها الباحثان يف هذا اخلصوص .وكذلك مل
تُظهر دراسة هيكلر وفورد (Heckler & Forde,
 )2015فوارق دالة يف اجتاهات الطالب نحو االنتحال
بناء عىل متغري املسار العلمي للطالب.
حمور الفرضية الثانية هلذه الدراسة هو وجود فوارق
يف اجتاهات الطالب نحو االنتحال وفقا ألقدمية
دراستهم يف اجلامعة .وفيام خيص عامل األقدمية ،يرى
الباحثان مك كيب و ترفينو(  (�McCabe & Trevi
 ،)no, 1997, 2002, 1993نقال عن كلني (Klein,
 ،)2011أن الدراسة اجلامعية تُكسب الطالب و مع
الوقت تقب ً
ال للمامرسة الناقضة للنزاهة األكاديمية،
ألن الطالب وعرب تفاعلهم مع اجلامعات ومع بعضهم
بعضا يطورون معايري اجتامعية لتقبل االنتحال ،متكئني
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عىل نظرية باندورا يف التعلم االجتامعي والتي تؤكد عىل
أن مالحظة األفراد لعدم وجود عقاب عىل السلوكيات
اخلاطئة أو وجود عقاب خفيف يعزز هذه السلوكيات
وحيوهلا ملعايري مقبولة تتناقل بني األفراد .قاجارزاده
وآخرون ( )Mahsa Ghajarzadeh, 2013درسوا
اجتاهات طلبة كلية العلوم الطبية يف جامعة طهران حيال
االنتحال .تكونت العينة من  230طالب طب وأطباء
مقيمني تم سحبها بطريقة العينة الطبقية العشوائية ،حيث
قسم جمتمع البحث إىل ثالث فئات :طالب السنوات
من الثالثة إىل السادسة ،أطباء االمتياز (طالب السنتني
السابعة والثامنة) ،األطباء املقيمني .واستخدم الباحثون
مقياس مافريناك و آخرو ن (�Mavrinac , Brumi
 )ni, Bilic-Zulle, & Petrovecki, 2010ذا الـ
 29عبارة .ومثل الدراسة السابقة ،تم قياس الصدق
والثبات .ووجدت الدراسة أن طالب االمتياز أظهروا
اجتاهات أقل إجيابية نحو االنتحال من األطباء املقيمني،
يف نتيجة تعزز التفسريات التي قدمها مك كيب و ترفينو
(،)McCabe & Trevino, 1997, 2002, 1993
و كذلك وجد هو ويل ( )Hu & Lei, 2015فوارق دالة
يف اجتاهات الطالب نحو االنتحال وفقا ملتغري األقدمية
يف الدراسة اجلامعية .أما هيكلر وفورد (Heckler
 )& Forde, 2015فلم جيدا فروقا دالة يف اجتاهات
الطالب نحو االنتحال وفقا لألقدمية يف الدراسة
اجلامعية .الفوارق يف االجتاهات نحو االنتحال بني
الذكور واإلناث هو حمور الفرضية الثالثة هلذه الدراسة.
وتذكر كلني ( )Klein, 2011أن مراجعات البحوث
والدراسات تالحظ أن الدراسات تبني أن الذكور
يرصحون عن حقيقة سلوكياهتم االنتحالية ،وبالتايل
اجتاهاهتم اإلجيابية نحو االنتحال ،أكثر من اإلناث.
وحتاول كلني تقديم رشح الجندري هلذه الظاهرة بإثارة
احتامل أن بعض التخصصات ،كتخصيص اهلندسة
وإدارة األعامل ،جتمع بني تفيش ثقافة الرتاخي نحو
االنتحال هبا وكون أغلب طالهبا من الذكور .وكذلك
وجد ( )Selwyn, 2008يف دراسته عن االنتحال
من مصادر اإلنرتنت أن الذكور أكثر ترصحيا بارتكاهبم
االنتحال من اإلناث .ومل جتد دراسة هو ويل (& Hu
 )Lei, 2015فروقا دالة بني كل من اإلناث والذكور يف
اجتاهاهتم نحو االنتحال .هيكلر وفورد (& Heckler
 )Forde, 2015درسا تأثري املتغريات الثقافية ضمن

املجتمع األمريكي عىل اجتاهات الطالب نحو االنتحال.
وكان مما درساه العوامل الديموغرافية الثالثة ،النوع
والتخصص واألقدمية يف اجلامعة .ومل تظهر دراستهام
وجود أي فوارق دالة بني الذكور واإلناث يف اجتاهاهتم
حيال االنتحال .جروراجان و روبرت س (�Gurura
 )jan & Roberts, 2005درسا اجتاهات طلبة
قسم أنظمة املعلومات يف إحدى اجلامعات االسرتالية
حيال االنتحال ،جامعني بني أسلوب كيفي وآخر كمي.
وأظهرت النتائج فروقا بني اإلناث والذكور يف اجتاهاهتم
نحو االنتحال لصالح الذكور الذين أظهروا مواقف
أكثر إجيابية حيال االنتحال .بوروالجال وآخرون (J
 )Poorolajal, 2012صمموا مقياسا لقياس كل
من املعرفة واالجتاهات واملامرسة لالنتحال وطبقوه عىل
 390مبحوث ًا يف جامعة مهدان يف إيران .وكانت العينة
مزجي ًا من أعضاء هيئة تدريس ( 80مبحوث ًا) وخرباء
وطالب ( .)310ووجدت الدراسة أن اجتاهات اإلناث
حيال االنتحال أقل إجيابية من نظرائهن الذكور وأهنن
أيضا أكثر معرفة بأساليبه منهم .وكذلك قام إجيان
( )Egan, 2008بدراسة قارن فيها اجتاهات طالب
ماليزيني وأسرتاليني وإناث وذكور حيال االنتحال.
وأظهرت نتائجه فروقا بني املاليزيني واألسرتاليني ،إذ
أظهر املاليزيون أجتاه ًا أكثر تساه ً
ال حيال االنتحال من
نظرائهم األسرتاليني وكان الذكور أيض ًا ويف كال البلدين
أكثر تقب ً
ال لالنتحال من نظرياهتم اإلناث .ويقدم كل من
هو ويل ( )Hu & Lei, 2015رشحا لظاهرة الفوارق
بني الذكور واإلناث يف االجتاهات نحو االنتحال يتمثل
يف أن الذكور بشكل عام يرون أن ممارسة بعض املخالفات
اخلفيفة هو متطلب للهوية اجلندرية هلم كذكور .لذلك،
يظهرون ميال أقل إلدانته من اإلناث.
دراسات حملية

حسني و شميم ()Hosny & Shameem, 2014
أجريتا دراسة عن اجتاهات طالبات كلية احلاسب اآليل
واملعلومات بجامعة امللك سعود حيال كل من الغش
واالنتحال ،عرب أداتني منفصلتني ،واحدة لقياس
االجتاه حيال الغش وأخرى حيال االنتحال .وتكونت
عينة قياس االجتاهات نحو االنتحال من  115طالبة
بكالوريوس و  25طالبة ماجستري .وفيام ُعنونت
الدراسة بـ"اجتاهات" ،فإن األداة املعدة لقياس االنتحال
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تركزت عىل السلوك أكثر من قياس االجتاه .إذ تكونت
األداة من سؤال عن إن كانت املبحوثة تعرف ماهو
االنتحال ،وأربعة أسئلة لقياس السلوكيات االنتحالية،
وسؤال عام إذا كانت الطالبة ترى أن ممارسة االنتحال
مقبولة أخالقيا ،و سؤال مرتتب عىل اإلجابة بنعم عىل
السؤال السابق لرشح ملاذا تعتقد الطالبة أن االنتحال
مقبول أخالقيا .بمعنى أن قياس االنتحال اقترص عىل
سؤالني فقط! وتثري تضمني أداة الدراسة سؤاال مبارشا
للمبحوثات عن كوهنن يعرفن ماهو االنتحال  ،ثم قياس
معرفتهن استنادا عىل إجابتهن سؤاال حول مدى صدق
هذا النوع من األسئلة لقياس املعرفة .ولقد آثار مافريناك
(& Mavrinac , Brumini, Bilic-Zulle,
 )Petrovecki, 2010إشكالية االتفاق عىل دالالت
متقاربة ملفهوم االنتحال عند استقصاء اجتاهات الطالب
نحوه ،معتربا أن هذه إشكالية تثار يف وجه صدق وثبات
مقياس االجتاه نحو االنتحال .وعموم ًا ،أظهرت النتائج
أن  %35من طالبات البكالوريوس يعتقدن أن االنتحال
مقبول أخالقيا ،مقابل  %24من طالبات املاجستري.
كام قامت كل من العبيكان والسمريي (العبيكان
و السمريي )2016 ،بدراسة نوعية عىل طالبات
الدراسات العليا يف كلية الرتبية بجامعة امللك سعود
حول اجتاهاهتن نحو األمانة العلمية الرقمية .ونظرا
لكون الدراسة نوعية واعتمدت عىل مقابالت فردية
ومجاعية ،مقابلة معمقة وجمموعة الرتكيز ،فقد قدمت
الدراسة إجابات مثرية عام يعنيه مفهوم األمانة العلمية
لدى الطالبات .وجاءت اإلجابات متمحورة حول
حفظ حقوق اآلخرين واإلشارة هلم عند االستعانة
بأفكارهم وكلامهتم .لكن اإلجابات خلت من أبعاد
أخرى لألمانة العلمية كتلك املتعلقة باألمانة يف حتليل
البيانات وعدم التحريف واحلفاظ عىل رسية املبحوثني.
وفيام خيص مفهوم الطالبات عن ماهو االنتحال ،
غطت إجابات الطالبات خمتلف أنواع االنتحال يف
العامل الرقمي .ومزجت اإلجابات بني رضب أمثلة عىل
االنتحال ورسد مشاهدات للمبحوثات عن ارتكاب
االنتحال يف حميطهن االجتامعي والعلمي.
اإلجراءات املنهجية

جمتمع الدراسة
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ومتثل جمتمع الدراسة بطالب مرحلة البكالوريوس
يف جامعة امللك سعود من اجلنسني للعام الدرايس
 1439/1438هـ .ونظر ًا ألن جمتمع البحث حمدد بدقة
ورغبة يف تعميم أكرب النتائج ،فقد تم سحب العينة بطريقة
العينة االحتاملية ،العشوائية .وانطالق ًا من اعتبار جمتمع
الدراسة متجانس ًا إىل حد كبري ،وفق ًا ملوضوع البحث ،إذ
إنه مكون بكامله من طالب مرحلة البكالوريوس الذين
يكتبون البحوث عرب التكاليف الفصلية ويف مشاريع
التخرج ،فقد اتبع الباحث أسلوب العينة االحتاملية
البسيطة .وتم سحب العينة وفق اإلجراءات التايل
ذكرها.
عينة الدراسة

تلزم اجلامعات السعودية احلكومية طالهبا بدراسة مواد
يف كل من الثقافة اإلسالمية واللغة العربية .وكأغلب
اجلامعات احلكومية يف اململكة العربية السعودية ،فإن
جامعة امللك سعود تلزم الطالب بدراسة واجتياز ما
جمموعه ثامين وحدات دراسية (ثامن ساعات) يف مواد
الثقافة اإلسالمية .ويوفر قسم الثقافة اإلسالمية يف
اجلامعة ،القسم املخول بتقديم هذه املواد ،تسع مواد،
كل مادة مكونة من وحدتني دراسيتني ليختار الطالب
أربع ًا منها .وتسمى هذه املواد باملواد العامة .وحيث إن
كل طالب اجلامعة من خمتلف املسارات واملستويات
ب
يدرسون هذه املواد ،فقد اعترب الباحث أن ُش َع َ
هذه املواد صاحلة لسحب عينة الدراسة .وبناء عليه
وباالستعانة بالبيانات املستقاة من قسم الثقافة اإلسالمية،
حرص الباحث مجيع شعب املواد العامة التي يقدمها
قسم الثقافة اإلسالمية يف الفصل الدرايس الثاين للعام
الدرايس 1439/1438هـ وكانت  392شعبة231،
شعبة للطالب الذكور و 161شعبة للطالبات .يدرس
هبا  15179طالب ًا وطالبة 8859 ،طالب ًا و 6320طالبة،
بمعدل  39طالب ًا وطالبة لكل شعبة .ثم تم ترقيم كل
الشعب ترقيام تسلسلي ًا ،من  1إىل  231لشعب الطالب،
و من  1إىل 161لشعب الطالبات .ونظر ًا ألن التعليم يف
اجلامعة غري خمتلط فقد تم ترقيم شعب كل جنس عىل
حدة .وبناء عىل عدد جمتمع الدراسة ،مخسني ألفا للعام
الدرايس  1438-1437هـ (وزارة التعليم،)2018 ،
ولعينة عند مستوى ثقة  %95وهبامش خطأ مقداره ،4،5
ُقدر حجم العينة املقرتح بـ470مبحوثا .وبناء عليه،
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تقرر توزيع املقياس عىل طالب  16شعبة من الشعب
أعاله 9 ،شعب للطالب الذكور و  7شعب للطالبات.
وسحبت ُ
الشعب بالقرعة العشوائية ،باستخدام تطبيق
ُ
" "Random Generatorاملتوفر للهواتف الذكية
عرب خمزن الـ Google Playثم تم توزيع املقياس عىل
طالب هذه الشعب خالل املحارضة و بالتنسيق مع
أساتذة هذه الشعب .وتم توزيع املقياس ومجع البيانات
تضمن املقياس املطبق يف هذه الدراسة مخس ًا وعرشين
عرب جامعي بيانات فقط ،مها الباحث للطالب الذكور
عبارة ،إضافة إىل أسئلة البيانات الديموغرافية .وبعد
ومساعدة باحث للطالبات.
إجراء التحليل العاميل ،تم استبعاد ثالث فقرات،
ومن أجل التغلب عىل معضلة تعبئة االستبيانات بال فأصبح باثنتني وعرشين عبارة مبينة يف اجلدول رقم (.)1
اهتامم وحتفيزا للمشاركني عىل تعبئة مسؤولة ومتأنية
الصدق والثبات
للمقياسُ ،قدّ مت للمبحوثني يف كل شعبة قسيمتا رشاء
عىل مكتبة (جرير) قيمة كل منهام مائة ومخسون رياال نادر ًا ما تتضمن دراسات االنتحال قياسات لصدق
ومائة ريال يتم السحب عليهام بعد هناية تعبئة املشاركني وثبات األدوات املستخدمة يف هذه الدراسات (Ehrich
للمقياس بالقرعة العشوائية وباستخدام نفس التطبيق ,J. , Howard, Tognolini, & Bokosmaty
أعاله وأمام املشاركني .ومن أجل جعل مفهوم االنتحال  )2015وهذا ما يضعف نتائج هذه الدراسات وجيعل
واضحا للمبحوثني ،فقد ُز ّود املبحوثون بالتعريف نتائجها متضاربة .وتعد مشكلة الصدق والثبات.
التايل لالنتحال :استخدام األعامل الفكرية آلخرين بعد كتابة فقرات املقياس ثم توزيعه عىل جمموعة من
(كاجلمل والتصاميم واجلداول واألفكار والبحوث) اخلرباء يف كتابة االستبيانات وبناء املقاييس .وقد استفاد
بدون إظهار ذلك للقراء .وهذا يتضمن أخذ بحث الباحث من مالحظاهتم ،فقد تم إلغاء بعض الفقرات
بكامله أو مقاطع أو مجل منه دون اتباع الطرق املعتادة لكوهنا تكرارا لفقرات أخرى وتم تعديل صياغة بعض
يف االقتباس كاستخدام عالمتي التنصيص (" ،)"....أو الفقرات ،ليتضمن املقياس مخسا وعرشين عبارة .ثم بعد
إعادة الصياغة بطريقة غري كافية (كتغيري كلمة أو كلمتني ذلك ُوزع االستبيان عىل طالب إحدى مواد املتطلبات
فقط يف اجلملة) والرسقة العلمية الذاتية (كأن يقوم اإلجبارية يف اجلامعة ،وكان عددهم  31طالب ًا ،من
باحث بنقل نص من بحث سابق هو املؤلف له دون أن أجل اختبار سالسة العبارات ووضوحها للطالب.
يشري إىل ذلك) .كام متت قراءة التعريف من قبل جامعي ثم وبعد التأكد من وضوح عبارات املقياس ومالءمتها
البيانات عىل املبحوثني قبل رشوعهم يف اإلجابة .وتم للمبحوثني ،تم توزيع االستبيان عىل عينة البحث
توزيع املقياس عىل املبحوثني يف الفرتة بني  1439/6/2وإدخال البيانات يف برنامج الـ SPSSلتحليلها.
و 1439/7/5هـ .حيث تم مجع  480استبانة302 ،
البناء العاميل
من الذكور و  178من اإلناث.
من أجل استخراج األبعاد الرئيسية للمقياس ومكونات
املقياس
كل بعد تم إجراء التحليل العاميل للمقياس .وقد
كام سبق ذكره ،ال يوجد ،بحسب علم الباحث ،مقياس تم فحص حجم العينة ومدى مالءمتها هلذا التحليل
باللغة العربية لقياس االجتاهات حيال االنتحال العلمي .بفحص قيمة مقياس كفاية العينة ( )KMOوقد بلغت
لذا ،فقد قام الباحث بتطوير مقياس باللغة العربية قيمته ( ،)0.889مما يعني أن العينة كافية إلجراء هذا
لقياس هذا االجتاه مسرتشدا بمقياسني لالجتاهات نحو التحليل .وكذلك تم استخدام اختبار بارتلت(  (�Bart
االنتحال سبق تطبيقهام .األول هو املقياس الذي طوره  )lett's Testوكانت قيمة Approx. Chi-Square
مافريناك وزمالؤه ( Mavrinac , Brumini, Bilic-هي ( )3450.591بقيمة احتاملية  P<0.000األمر
 )2010 ,Zulle, & Petroveckiوطبقوه عىل طالب
ثالث جامعات كرواتية .أما الثاين فكان نفس مقياس
مافريناك وآخرون لكن بعد تطويره قبل هاورد وزمالئه
()2014 , Howard , Ehrich, & Walton
واملطبق عىل طالب إحدى اجلامعات األسرتالية ،وسبق
وصف املقياسني ضمن الدراسات السابقة.
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الذي يعني أن مصفوفة االرتباط ليست مصفوفة الوحدة
وهذا دال عىل مناسبة التحليل العاميل .وباستخدام
التحليل العاميل االستكشايف ( )EFAو اختيار طريقة
حتليل املكونات األساسية ( )PCAو بتدوير املحاور
باستخدام فاريامكس ( )Varimax rotationو
بدرجة تشبع ( )0.4أو أكثر لكل فقرة ،وأيضا بعد
حرص األبعاد املراد استخراجها بثالثة فقط ،عرب أيقونة
( )Fixed number of factorsليتوافق عدد أبعاده
مع أبعاد مقيايس مارفيناك(  (�Mavrinac , Brumi
 )ni, Bilic-Zulle, & Petrovecki, 2010و
(�Ehrich J. , Howard, Tognolini, & Bokos
 )maty, 2015اللذين شكال مرجعا حموريا للمقياس
املستخدم يف هذه الدراسة واللذين أجريت عليهام
املقاييس السيكومرتية ،كام متت اإلشارة إليه أعاله ،تم
استخراج األبعاد الثالثة ،مع استبعاد فقرتني ،الفقرتني
( ،24 ،8و )25لكون تشبع كل منها أقل من (.)0.4
وتفرس هذه العوامل  %44،42من التباين الكيل .وتم
تسمية البعد الذي يضم الفقرات التي تعكس اجتاه ًا
إجيابي ًا نحو االنتحال ببعد االجتاه اإلجيايب 11 ( ،فقرة)
 .فيام تم تسمية البعد الذي ضم الفقرات التي تعكس
اجتاه ًا سلبي ًا نحو االنتحال ببعد االجتاه السلبي3( ،
فقرات) .فيام ضم البعد الثالث الفقرات التي تعكس
تصور ًا ثقافي ًا نحو االنتحال .لذا ،متت تسميته ببعد

التصورات الثقافية 8( ،فقرات) .وبذلك يتكون املقياس
من  23فقرة إضافة إىل ثالثة أسئلة ديموغرافية .و
يوضح اجلدول رقم ( )1فقرات كل ُبعد وقيم تشبع كل
منها ودرجة ارتباطها باملحور الذي تنتمي له .
قيم االرتباط ودرجات الثبات

بعد تكوين األبعاد الثالثة للمقياس تم قياس االتساق
الداخيل بقياس درجة ارتباط كل فقرة بالبعد الذي
تنتمي له ،كام هو موضح يف اجلدول رقم ( .)1و يتضح
من اجلدول ارتباط كل فقرة بالب ُعد الذي تنتمي إليه عند
مستوى داللة  .0.000فيام يوضح اجلدول رقم ()2
ارتباط األبعاد ببعضها وكذلك ارتباط كل منها بكامل
املقياس .ويتبني من اجلدول أن كل معامالت االرتباط،
سواء بني األبعاد أو ارتباط كل بعد بكامل املقياس،
دالة عند مستوى  ،0.000األمر الذي يعني أن املقياس
وأبعاده يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق .ويوضح
اجلدول رقم ( )3قيم ألفا -كرونباخ لكامل املقياس
وألبعاده ويتضح منه متتع املقياس وأبعاده بدرجات
مقبولة من الثبات.

اجلدول رقم ( )1البناء العاميل للمقياس مع قيم التشبع لكل فقرة ودرجة ارتباطها بالبعد الذي تنتمي إليه
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جدول ( )2معامالت االرتباط بني مكونات املقياس ومع كامل املقياس

جدول ( )3مقياس الثبات للمقياس وأبعاده

النتائج:

أظهر فحص التوزيع االعتدايل للبيانات باستخدام
شابريو-ولكس ( )Shapiro–Wilksأهنا ال تتمتع
بتوزيع اعتدايل .لذلك ،كان البد من استخدام
االختبارات الالمعلمية الختبار فرضيات الدراسة.
وبالنظر لكون الفرضيات تقوم عىل مقارنة ازواج من
املجموعات (طالب كليات علمية مقابل طالب كليات
إنسانية ،طالب مستويات دنيا مقابل طالب مستويات

عليا ،ذكور مقابل إناث) ،فقد تم استخدام اختبار مان-
وتني ( )Mann-Whitney Testلقياس الفروق
بني املجموعات أعاله وحدد مستوى املعنوية عند
القيمة  .0.05ويعطي اجلدول رقم ( )4صورة وصفية
ملجتمع الدراسة وحجم كل فئة من فئات املتغريات
الديموغرافية ،التخصص واملستوى والنوع .والختبار
الفرض األول والذي ينص عىل أنه «توجد فروق دالة
إحصائيا يف اجتاهات الطالب نحو االنتحال تُعزى
إىل متغري مسار الكلية ،إنساين وعلمي» تم استخدام

اجلدول رقم ( )4توزيع العينة عىل املتغريات الديموغرافية
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اختبار مان-وتني للمقارنة بني طالب الكليات العلمية
ونظرائهم طالب الكليات اإلنسانية .ويظهر اجلدول
رقم( )5نتائج هذا االختبار .حيث يتضح منه عدم
وجود فروق دالة إحصائيا بني طالب الكليات العلمية
ونظرائهم طالب الكليات اإلنسانية يف حموري االجتاه
السلبي نحو االنتحال واملعايري .فيام تظهر النتائج أن
هناك فروقا دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.05بني
املجموعتني يف حمور االجتاه اإلجيايب نحو االنتحال ويف

جممل االجتاه ككل .ويتبني من متوسط الرتب أن طالب
الكليات العلمية يتبنون مواقف إجيابية نحو االنتحال
أكثر من طالب الكليات اإلنسانية ،بمعنى أهنم أظهروا
تقبال أكثر لالنتحال .وهبذا يمكن قبول الفرض األول
الذي ينص عىل وجود فروق يف اجتاهات الطالب
نحو االنتحال تبع ًا ملتغري التخصص الدرايس (علمي،
إنساين) .ومن أجل اختبار الفرض الثاين الذي ينص
عىل أنه توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات الطالب

اجلدول رقم ( )5نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق يف االجتاهات نحو االنتحال بني طالب الكليات العلمية والكليات اإلنسانية

نحو االنتحال تُعزى إىل متغري املستوى الدرايس (طالب
مستويات دنيا ،طالب مستويات عليا) ،فقد تم قياس
الفروق بني املجموعتني باستخدام اختبار مان-وتني.
وكام يبني اجلدول رقم ( ،)6فإنه ال يوجد فروق دالة
إحصائيا بني طالب املستويات الدنيا وطالب املستويات
العليا يف حمور االجتاه السلبي نحو االنتحال .ويظهر
طالب املجموعتني تقاربا يف هذا املحور .فيام تظهر نتائج
هذا اجلدول وجود فروق دالة إحصائيا بني املجموعتني
عند مستوى داللة ( )0.05يف حموري االجتاه اإلجيايب
واملعايري وكذلك الدرجة الكلية لالجتاه .وتظهر
أرقام متوسط الرتب أن الفروق كانت لصالح طالب
املستويات العليا .أي أن طالب املستويات العليا يتبنون

اجتاهات أكثر إجيابية نحو االنتحال واملعايري املسوغة
له .وبناء عىل تلك النتائج يمكن قبول الفرض الثاين
الذي يقول بوجود فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات
الطالب نحو االنتحال بناء عىل متغري املستوى الدرايس
(مستويات دنيا مقابل مستويات عليا).
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اجلدول رقم ( )6نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق يف االجتاهات نحو االنتحال بني طالب املستويات الدنيا وطالب املستويات العليا

ونص الفرض الثالث عىل وجود فروق دالة إحصائيا يف
اجتاهات الطالب نحو االنتحال تُعزى إىل متغري النوع.
والختبار هذا الفرض فقد تم استخدام اختبار مان-
وتني لفحص الفروق يف االجتاهات نحو االنتحال بني
الذكور واإلناث .وكام يوضح اجلدول رقم ( )7ال يوجد
فروق دالة إحصائيا بني كل من الذكور واإلناث يف حمور
املعايري .فيام أظهر اجلنسان اختالفات دالة إحصائيا ،عند
املستوى ( ،)0.05يف حموري االجتاه اإلجيايب واالجتاه

السلبي وجممل املقياس .ويتبني من أرقام متوسط الرتب
أن الذكور يتبنون مواقف أكثر إجيابية نحو االنتحال من
أقراهنم اإلناث ،فيام أن اإلناث يبدين مواقف أكثر سلبية
ورفضا لالنتحال .وبناء عىل هذه النتائج فإنه يمكن قبول
الفرض الثالث الذي ينص عىل وجود فروق بني الطالب
يف مواقفهم نحو االنتحال بناء عىل متغري اجلنس.

اجلدول رقم ( )7نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق يف االجتاهات نحو االنتحال بني الذكور واإلناث
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وكام يتضح فإن النتائج تظهر وجود فوارق ذات داللة
إحصائية بني كل من الذكور واإلناث ،وطالب الكليات
العلمية والكليات اإلنسانية ،والطالب األقدم والطالب
األحدث يف مقياس االجتاهات نحو االنتحال بشكل
عام وكذلك يف حمور االجتاه اإلجيايب نحو االنتحال،
حيث أظهر كل من الذكور وطالب الكليات العلمية
والطالب األقدم مواقف أكثر إجيابية وقبوال لالنتحال.
فيام عربت الطالبات وبفوارق دالة إحصائيا عن مواقف
أشد رفضا لتسويغ ممارسة االنتحال من نظرائهم الذكور.
وأظهر طالب املستويات العليا اجتاها أكثر إجيابية حيال
التسويغ من نظرائهم طالب املستويات الدنيا.
مناقشة النتائج

تبنى طالب العلوم الطبيعية اجتاهات أكثر إجيابية وتقبال
حيال االنتحال من نظرائهم طالب العلوم اإلنسانية ،يف
نتيجة متفقة مع جل الرتاث العلمي يف هذا السياق .وكام
أشار هو و يل ( )Hu & Le,2015فإن للمسارات العلمية
املختلفة معايري خمتلفة ملاهية االنتحال وبالتايل تكوين
االجتاه حياله .وفيام كانت الفروق بني املجموعتني دالة يف
جممل املقياس واالجتاه اإلجيايب ،فإنه مل تكن هناك فروق
دالة يف حموري االجتاه السلبي والتسويغ .وعموما أظهر
الطالب تأييدا قوي ًا لتبني اجتاهات سلبية نحو االنتحال.
لكن عدم وجود فروق بني املجموعتني يف حمور التسويغ
حيتاج إىل مناقشة ما هو املقصود بـ"معايري االنتحال"
لدى كل من املجموعتني والتي حتدث عنها جمموعة من
الباحثني من قبل .فأسئلة حمور التسويغ يف مقياس هذه
الدراسة بنيت لقياس املعايري حيال االنتحال .وطالب
املجموعتني مل يتباينوا بشكل دال يف هذا املحور .إن
التفسري املتاح لدى الباحث هو أن املقصود باملعايري
التي أشار إليها عدد من الباحثني وأشار إليها كل من
"هو ويل" ( )Hu & Lei, 2015هو احلكم بام هو
انتحال أو عدمه ،إذ يركز طالب التخصصات االنسانية
عىل أن االنتحال يتمحور حول الكلامت ،فريكزون عىل
التعبريات وااللفاظ .فيام ال حيفل طالب التخصصات
الصلدة بأمر الكلامت ويركزون غالب ًا عىل أن االنتحال
يرتكز عىل أخذ األفكار دون عزو ألصحاهبا األصليني.
وهكذا ،فيام أن حمور التسويغ يف مقياس هذه الدراسة ال
يركز عىل حكم مستند إىل املعرفة وحتديد ما هو انتحال
تسوغ ممارسة االنتحال أو جتعله
أو عدمه .بل إىل معايري ّ

يف خانة ا ُملدان .لذا ،فإنه مل يوجد فروق بني املجموعتني
يف تسويغ ممارسة االنتحال .لكن الفروق ظهرت يف تبني
مواقف إجيابية نحوه .وإن كانت التفسريات التي أوردها
كل من "هو ويل" ( )Hu & Lei, 2015مناسبة لرشح
الفروق يف هذا املحور ،فإنه يبدو أن طالب التخصصات
العلمية كانوا أكثر إجيابية نحو االنتحال ،معتربين أنه
ال يشمل احلقوق الفكرية ورسقتها .بل تبنوا مواقف
أكثر إجيابية نحو االنتحال معتربين أنه ذاك املتمحور
حول الكلامت فقط .وأظهر الطالب األقدم يف اجلامعة
ووجدت فروق دالة
اجتاهات أكثر إجيابية نحو االنتحال ُ
إحصائيا بينهم وبني نظرائهم الطالب األكثر حداثة يف
الدراسة اجلامعية يف املقياس ككل ويف حموري املواقف
اإلجيابية والتسويغ .يف تفسريمها هلذه الظاهرة املتكررة
يف نتائج قياسات اجتاهات الطالب نحو االنتحال،
رأى مك كيب و ترفينو (McCabe & Trevino,
 ،)1997, 2002, 1993متكئني عىل نظرية باندورا
يف التعلم االجتامعي ،أن الطالب ومن خالل نقلهم
اخلربات لبعضهم بعضا والتفاعل داخل اجلامعة ،يتبنون
مع تقادم الزمن عىل دراستهم يف اجلامعة معايري تتساهل
حيال االنتحال و تنظر إليه بإجيابية أكثر مما كانوا يف
بداية دراستهم يف اجلامعة .بمعنى آخر ،البيئة اجلامعية
حتفل بيمكانزمات تنشئة اجتامعية تعزز قبول االنتحال
وتبني معايري تسوغ ملامرسته .وإن كان احلال كذلك،
فإن اجلامعات مطالبة بااللتفات لدور التفاعالت داخل
بيئاهتا يف جعل الطالب يرتاخون مع الزمن يف احلرص
حيال مراعاة القواعد املعتربة يف الكتابة األكاديمية
وعدم السطو عىل أعامل اآلخرين .وتساعد مجلة من
اآلليات ،كتوقيع الطالب عىل تعهدات وتأكيد أعضاء
هيئة التدريس يف بداية كل فصل عىل تدقيقهم يف ممارسة
االنتحال واملعاقبة عليه واستخدام الربجميات احلديثة
يف كشف االنتحال ،تساعد عىل عكس عملية التنشئة
االجتامعية التي يشري هلا مك كيب و ترفينو والتي عززهتا
نتائج هذه الدراسة وتوافقت معها .وكانت الفروق
بني اجتاهات الذكور واجتاهات اإلناث دالة يف حموري
االجتاهات اإلجيابية والتسويغ ويف جممل املقياس ،فيام مل
تكن دالة يف حمور االجتاه السلبي .وهذه النتائج متوافقة
مع أكثر الدراسات املستعرضة أعالهSelwyn,( ،
2008)، (Gururajan & Roberts, 2005) ،
 ،)(J Poorolajal, 2012)، (Egan, 2008ومع
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ما عرضته كلني ( )Klein, 2011من دراسات من مقياس مستقبيل لالنتحال صياغة ألسئلة السلوك تلتف
أن الذكور يتبنون مواقف أكثر إجيابية وقبوال لالنتحال عىل أسئلة التبليغ الذايت فتقيس السلوك دون أن تدفع
من نظرائهم اإلناث .ويبدو أن الرشح الذي قدمه هو املبحوثني ألن حياولوا أن يتامهوا مع املرغوب االجتامعي.
ويل ( )Hu & Lei, 2015من أن متطلبات اهلوية ُ -سحبت عينة الدراسة بطريقة العينة االحتاملية
اجلندرية للذكور بام تتضمنه من ميل خلرق القواعد البسيطة .وسيكون من املفيد معرفة تأثري طريقة سحب
بارتكاب أشكال خمففة من السلوك االنحرايف واملغامرة العينة عىل النتائج ،عرب سحب العينة بطريقة العينة
جتعلهم أكثر تعاطفا وتقبال لالنتحال من اإلناث .لقد االحتاملية الطبقية مثالً.
كانت مواقف الذكور يف هذه الدراسة أكثر إجيابية نحو
االنتحال وأكثر تسويغا له أيضا .ووجود فوارق دالة يف ُ -طبقت الدراسة داخل مواد الثقافة اإلسالمية ،كمواد
حمور التسويغ قد يكون مؤرشا عىل وجود منظومة معايري إجبارية تُلزم اجلامعة طالهبا هبا .وربام أنه كان لبيئة املادة
متباينة بني الذكور واإلناث حيال جممل موضوع النزاهة الدراسية ،أي مادة الثقافة اإلسالمية ،دور ًا يف إجابات
الطالب عىل أسئلة كأسئلة تتعلق باالجتاهات .أي أن
األكاديمية ،الذي يشكل االنتحال أحد أوجهه.
توزيع األداة عىل الطالب وهم يأخذون مواد ضمن
مقرتحات لدراسات الحقة:
اقسامهم األكاديمية ربام يلعب دور ًا يف تشكيل إجاباهتم؛
توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج تم عرضها لذا ،تويص هذه الدراسة بتطبيق أي دراسة مماثلة قادمة
أعاله .إن هذه النتائج ،والتي اتسق بعضها مع دراسات يف مواد ختصصية داخل األقسام األكاديمية ملعرفة هل
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و النفسية ،الصفحات .64-41

عزالدين بشقة( .مارس .)2015،حتليل نقدي للصفة
التبوؤية و السببية و قابلية الدحض لنظريتي العالقة
بني االجتاه و السلوك :نظرية السلوك املعقول و نظرية
السلوك املخطط .جملة علوم االنسان و املجتمع،
الصفحات .252-225

 -سيأيت تبيني ملكونات االجتاه الحق ًا.

 لالطالع عىل اجلدل املثار حول قدرة هذه النظرية عىلالتنبؤ ،يمكن االطالع عىل مقالة املراجعة املمتازة التي
كتبها عزالدين بشقة لنظريتي السلوك املعقول و السلوك
املخطط يف جملة علوم اإلنسان و املجتمع (بشقة)2015 ،

 فيام تضمنت العينة أطباء مقيمني ،فإن البحث ،كاموزارة التعليم .)2018( .احصاءات التعليم .تم يظهر من عنوانه ،قال أنه عن أطباء طب .و لربام أن
املقصود باألطباء املقيمني أطباء حتت التدريب للحصول
االسرتداد من وزارة التعليم:
عىل شهادة البورد .وربام هبذا املعنى أعتربهم الباحثون
https://departments.moe.gov.sa/Planطالب ًا.
ningInformation/RelatedDepartments/
 - Educationstatisticscenter/Educationجاء السؤال بصيغة "هل تعرفني مامعنى انتحال"؟ DetailedReports/Pages/default.aspxوكان هناك ثالثة خيارات هي :نعم ،ال ،غري متأكدة.
 -كان السؤال عن ماهو االنتحال الرقمي.
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السمات الشخصية اإليجابية لدى األفراد البالغين ذوي
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر اآلباء
د .بندر بن عبدالعزيز احلصان
أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك بكلية الرتبية باملجمعة -جامعة املجمعة
جامعة املجمعة ،كلية الرتبية ،قسم الرتبية اخلاصة

ملخص البحث

Abstract

سعت الدراسة احلالية إىل التعرف عىل السامت الشخصية
اإلجيابية لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي
اضطراب التوحد من وجهة نظر آبائهم .تم استخدام استبيان
تقييم السامت الشخصية اإلجيابية لإلعاقات النامئية الذي تم
بناؤه من ِق َبل وودوارد(()Woodward (2009
يشمل االستبيان  26عنرص ًا ،مقسمة عىل أربعة حماور رئيسية
تق ّيم السامت الشخصية اإلجيابية تضم ك ًّ
ال من :الرؤية
اإلجيابية ،العالقات اإلجيابية ،سامت التعايش والتكيف،
سامت التقبل .تم تقييم هذه السامت خالل املرحلتني املتوسطة
والثانوية والتي تعترب املرحلتني األساسيتني لتقديم اخلدمات
واخلطة االنتقالية لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية
وجِع  102مشاركة .تم تطبيق
وذوي اضطراب التوحدُ ،
عدد من التحليالت اإلحصائية املتنوعة يف هذه الدراسة،
والتي أنتجت :تقييم اآلباء المتالك أبنائهم البالغني ذوي
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد السامت الشخصية
اإلجيابية بدرجة عالية ،وجود فروق بني تقييم اآلباء للسامت
الشخصية اإلجيابية لدى أبنائهم البالغني ممن لدهيم إعاقة
عقلية واضطراب التوحد بالنسبة لفقرات االستبيان ككل
وذلك يف اجتاه األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية ،تأثري
بعض املتغريات عىل تقييم اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية
لدى أبنائهم البالغني ممن لدهيم إعاقة عقلية واضطراب
التوحد .فمن خالل معرفة تلك السامت ،يمكن وصف
بدائل واعدة ومتعددة هلؤالء األفراد البالغني يف عمر املرحلة
االنتقالية والتي تثري عملية ضامن االنتقال الناجح من
املرحلة الدراسية إىل ما بعد ذلك ،سواء احلصول عىل وظيفة
أو احلياة باستقاللية.

الكلامت املفتاحية:

السامت الشخصية اإلجيابية ،اإلعاقة العقلية ،اضطراب
التوحد ،املرحلة االنتقالية
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The current study sought to determine
individual positive traits for people with
intellectual disability and autism disorder
from their parents’ perspective. To determine these traits, this study adapted and
adopted the assessment scale for positive
character traits-developmental disabilities
survey conducted by Woodward (2009).
The survey includes 26 items divided by
four main dimensions. The assessment of
positive traits was conducted on individuals with intellectual disability and autism
disorder in middle and high schools which
are considered as a basic level of providing transition services, and 102 participations were collected. Different statistical
analysis was conducted generated: parents
assessed their children as having high level of individual positive traits. There are
differences on the parents’ assessment between individuals with intellectual disability and individuals with autism disorder,
and these differences were for individuals
with intellectual disability. Some variables
effected the parents’ assessment toward
the positive traits that their children have.
Key words:
personal positive traits, intellectual
disability, autism disorder, transition
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السامت الشخصية اإلجيابية لدى األفراد البالغني ذوي
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر
اآلباء

سعت بعض الدراسات يف ميدان الرتبية اخلاصة
لتطوير اخلدمات املقدمة لألفراد ذوي االحتياجات
اخلاصة .وتناولت ووصفت مصطلح اإلعاقة بلغة
العجز والقصور ( ،)Wehmeyer, 2013سوا ًء كان
هذا الوصف يتناول الفجوة والقصور والتباين بني أداء
األفراد ذوي اإلعاقة مقارن ًة مع األداء الطبيعي ألقراهنم
من األفراد العاديني ،أو يتناول العجز وعدم قدرة الفرد
املعاق عن أداء نشاط معني

قصور
الرتكيز فقط عىل حاالت العجز والقصور يعرتيه
ٌ
يف كثري من املراحل التي يمر هبا األفراد البالغون ذوو
اإلعاقة العقلية وذوو اضطراب التوحد .ويؤدي هذا
التحيز لتناول العجز والقصور إىل رسم صورة غري
مكتملة عن األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي
اضطراب التوحد ،حيث أن وصول الفرد ذي اإلعاقة
العقلية وذي اضطراب التوحد إىل القدرة عىل مواصلة
التعليم ،واالستقالل الوظيفي ،والعالقات االجتامعية
الناجحة ،واحلياة باستقالل ،وممارسة أغلب األنشطة
االجتامعية ،والتي تعد من أهم املؤرشات لنجاح العملية
االنتقالية ،يف العادة ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا مع القدرات
الفردية للفرد

( .)Richards, Brady, & Taylor, 2015فالرتكيز
(;Carter, Bottema-Beutel, & Brock, 2014
كان عىل معاجلة املشكالت الناجتة عن اإلعاقة ،ولذلك،
Reinders, 2011; Trammell, Wilczynski, Dale,
ركزت الدراسات بشكل رئيس عىل حتديد االحتياجات  .))& Mcintosh, 2013فهنالك بعض الدراسات التي

التعليمية وعمليات التدخل الالزمة لألفراد ذوي أشارت إىل أن األفراد ذوي اإلعاقة العقلية ،خصوص ًا
اإلعاقة منذ بدايات تقديم خدمات الرتبية اخلاصة املستوى الشديد ،بعيدين عن املشاركة الفاعلة يف
( ،)Test et al., 2009بالرغم من أن هذا الوصف قد
حياهتم األرسية وكذلك يف جمتمعهم (Ager, Myers,
يسلط الضوء عىل جوانب الضعف والقصور ،عىل سبيل
Kerr, Myles, & Green, 2001; Mansell, Beaاملثال ،ضعف التعلم والفشل األكاديمي ،إال أن هذه  .)dle-Brown, & Bigby, 2013فلن يكون مستغرب ًا
ً
النظرة لإلعاقة وفرت حافزا إلجراء العديد من البحوث حينها أن نجد مقاومة اآلخرين يف تقبل هؤالء األفراد
يف ميدان الرتبية اخلاصة للتغلب عىل تلك العقبات .يف أماكن عملهم وجمتمعاهتم عندما يكون عدم القدرة
وال غرابة يف ذلك؛ حيث إن التوجه يف الدراسات والعجز هو كل ما هو معروف عنهم ،ومن هنا برزت
لألفراد البالغني العاديني ركزت كذلك عىل احلد من مشكلة الدراسة احلالية.
ظهور النتائج السلبية من خالل الرتكيز عىل اجلوانب
الشخصية السلبية املتمثلة ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،مشكلة الدراسة
يف مشكالت سوء التكيف مع املجتمع ،واألمراض
النفسية ،واالضطرابات النفسية ،واملشكالت السلوكية يتقاسم األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي
بدالً من الرتكيز عىل جوانب القوة والقدرات ،وتعزيز اضطراب التوحد وأرسهم كثري من التطلعات املستقبلية
املخرجات اإلجيابية كالرضا والسعادة واألداء األمثل كاحلياة باستقاللية ،واحلصول عىل وظيفة ،واالندماج
هلم (&  Huebner, 2004; Marques, Pais-Ribeiro,مع جمتمعهم
Wagner, Newman, Cameto, Garza, & Levine,( Lopez, 2011; Shogren, Lopez, Wehmeyer, Lit.)tle, & Pressgrove, 2006
 ،)2005إال أن وجود اإلعاقة ُيعد مؤرش ًا قوي ًا عىل
احتاملية عدم حتقق تلك التطلعات (Carter, Austin,
هذا النوع من الدراسات له أمهية كبرية يف حتديد
 ،)& Trainor, 2012حيث واجه كثري من األفراد

املامرسات الفعالة ،وكذلك يف إظهار مقدرة األفراد ذوي
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد للتعلم ،والتي
تسهم بدورها يف نجاح العملية التعليمية .وكذلك ،فإن
تسليط كل هذا الضوء عىل العجز والقصور يكمن يف
اعتبار أن حتديد وعالج العجز واملشكالت السلوكية،
واملعرفية ،واملهارية لألفراد املعاقني من أهم األهداف
األساسية يف تقديم خدمات الرتيبة اخلاصة
( .)Kauffman & Hallahan, 2005وباملقابل ،فإن

املعاقني البالغني يف سن املرحلة االنتقالية خمرجات
خميبة لآلمال (.)Carter, Brock, & Trainor, 2014
فوجود اإلعاقة التي يصاحبها جوانب العجز والقصور
قد حتد من مشاركة جمتمعية فعالة لألفراد البالغني ذوي
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد ،إال أهنم قد
يمتلكون العديد من السامت الشخصية اإلجيابية التي
جيب التعرف عليها وتعريفها وإبرازها وبيان الفروق
بينهم فيها ،حيث تربز أمهية استبدال التوجهات السلبية

السامت الشخصية اإلجيابية لدى األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر اآلباء

63

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )١٩شعبان  ١٤٤١هـ  -أبريل ٢٠٢٠م

والنظر من زاوية العجز وجوانب القصور ،التي قد التوحد.
تزيد من إبعادهم وعدم متكينهم يف جمتمعهم ،بالنظر من
 .2التعرف عىل طبيعة االختالف بني السامت الشخصية
زاوية جوانب القوة .إن إبراز ما يمتلكه األفراد البالغني
اإلجيابية التي يتملكها األفراد البالغني ذوي اإلعاقة
ذوي اإلعاقة العقلية وما يمتلكه األفراد البالغني ذوي
العقلية وذوي اضطراب التوحد.
اضطراب التوحد من سامت شخصية إجيابية خمتلفة عىل
السطح قد ُيدث تغيري ًا يف فهم ومعرفة املجتمع املحيط  .3الكشف عن العوامل التي تؤثر يف امتالك السامت
هبم ،والذي بدوره ينعكس عىل نجاح متكني وتقبل الشخصية اإلجيابية لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية
هؤالء األفراد ،وضامن انخراطهم بشكل أفضل يف وذوي اضطراب التوحد.
املجتمع .لذلك ،جاءت هذه الدراسة لتوضح السامت
أمهية الدراسة
الشخصية اإلجيابية املختلفة التي يتصف هبا األفراد
البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد ،تربز أمهية الدراسة احلالية يف قلة الدراسات التي تتعلق
وبشكل أكثر حتديد ًا سعت الدراسة احلالية إىل اإلجابة بتقييم السامت الشخصية اإلجيابية لدى األفراد البالغني
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد بشكل
عىل التساؤالت اآلتية:
عام ،ويف عمر وسن املرحلة االنتقالية بشكل خاص،
 .1ما هي السامت الشخصية اإلجيابية التي يمتلكها
حيث تناولت وركزت عدد كبري من الدراسات عىل
األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية أو ذوي اضطراب
جوانب العجز والقصور لدى أفراد هذه العينة ،األمر
التوحد من وجهة نظر آبائهم؟
الذي جيعل هلذه الدراسة أمهية خاصة تربز بقوة تطبيقها،
 .2ما مدى اختالف تقييم اآلباء للسامت الشخصية وسد حاجة صانعي القرار للمعلومات والتوصيات
اإلجيابية بني األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي التي توفرها هذه الدراسة ،باإلضافة إىل رفد املكتبة
ٍ
بدراسة تعزز البحث
العربية وميدان الرتبية اخلاصة
اضطراب التوحد؟
يف جمال تقييم السامت الشخصية اإلجيابية لدى األفراد
 .3هل هناك فروق ذات داللة إحصائي ًا عند مستوى
( )α=0.05يف تقييم اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد.
وفق ًا ملتغريات العمر ،واجلنس ،وجود سلوكيات حمرجة كام تتمثل األمهية التطبيقية للدراسة احلالية من خالل
غري مقبولة من قبل هؤالء األفراد ،وشدة اإلعاقة ،ما تقدمه من نتائج وبيانات تسهم يف معرفة واقع
السامت الشخصية اإلجيابية لدى األفراد البالغني ذوي
ومستوى تعليم اآلباء ،وعدد أفراد األرسة؟
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد يف سن املرحلة
أهداف الدراسة
االنتقالية والتي قد تؤثر بشكل كبري عىل زيادة متكينهم يف
هدفت الدراسة احلالية إىل تقييم جوانب القوة والسامت املجتمع ،حيث تؤثر عىل اجتاهات وتفاعل املجتمع مع
الشخصية اإلجيابية لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية هؤالء األفراد وخصوص ًا أصحاب املشاريع والرشكات
وذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر آبائهم ،ومن التجارية ،حيث إن البيانات والنتائج التي تظهرها هذه
ثم تقديم النتائج ومناقشة التوصيات املناسبة ووصف الدراسة حول مدى وجود وإجيابية هذه السامت لدى
السامت الشخصية اإلجيابية الواعدة واملتعددة هلؤالء األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب
األفراد يف عمر املرحلة االنتقالية والتي تثري يف ضامن التوحد له أثر عىل نجاح العملية االنتقالية من املرحلة
عملية االنتقال الناجح من املرحلة الدراسة إىل ما بعد الدراسية إىل مرحلة ما بعد الدراسة سواء احلصول عىل
ذلك ،سواء احلصول عىل وظيفة أو احلياة باستقاللية ،عمل ،أو مواصلة الدراسة ،أو احلياة باستقاللية .ومن
وبشكل أكثر دقة هدفت الدراسة احلالية إىل ما ييل:
جانب آخر ،تسعى هذه الدراسة إىل بيان مجيع السامت
الشخصية اإلجيابية التي يتصف هبا هؤالء األفراد
 .1التعرف عىل السامت الشخصية اإلجيابية التي يمتلكها
البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد
األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب
من مجيع اجلوانب املتعددة والتي تشمل خمتلف اجلوانب
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التي حيتاجها الفرد للتعايش مع اآلخرين بنجاح.

الدراسات السابقة

بالرغم من أمهية الرتكيز عىل جوانب العجز والضعف
والوقوف عليها إلجياد طرائق وأساليب تساعد يف
التغلب عليها ،إال أن تقديم صور وصفات إجيابية
للعالقات أو األنشطة التي يمتلكها شخص ما ،قد تكون
فعالة أكثر من تقديم صور وصفات تركز عىل اإلعاقة
والعجر وعدم املقدرة .وكذلك ،بالنسبة للعديد من
األفراد ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد،
خصوص ًا األفراد ذوي اإلعاقات الشديدة ،سوف
تستمر وتزداد الفجوة بينهم وبني أداء أقراهنم العاديني
وكذلك املتطلبات الالزمة للتكيف مع جمتمعاهتم( (�Car
 .)ter et al., 2015فألمهية السامت الشخصية اإلجيابية،
تم البدء يف حتفيز التغيري ،وذلك يف إجراء الدراسات
والبحوث املتعلقة بالبالغني العاديني واملعاقني بتوجيه
مزيد من االهتامم بجوانب قوهتم وقدراهتم للوصول إىل
املخرجات اإلجيابية وتعزيزها بدالً من الرتكيز فقط عىل
املخرجات السلبية ومنعها
(Chafouleas & Bray, 2004; Hunter & Csikszentmihalyi, 2003).

واهتاممات الفرد .ولذلك ،سعت بعض الدراسات
لتحديد تلك القدرات وجوانب القوة والسامت
الشخصية اإلجيابية التي قد يمتلكها األفراد البالغني
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد وإبرازها
ومشاركتها مع اآلخرين (Dykens, 2006; Shogren,
 .)Wehmeyer, Buchanan, & Lopez, 2006وعىل
الرغم من وجود تلك الدراسات ،إال أهنا تظل يف
بداياهتا بشكل حمدود كام تطبق بشكل معزول نسبي ًا.
حيث يشري جودج ( )Judge, 2003إىل تناول أحد
الباحثني إىل صفة أو سمة شخصية إجيابية واحدة،
ويقوم باحث آخر بدراسة صفة أو سمة شخصية إجيابية
منطقي
تصور
أخرى .وهبذه اآللية ،ال يمكن أن ُي ْع َطى
ٌ
ٌ
يف األدبيات السابقة مامل تُبحث تلك القواسم املشرتكة
والفروق بني السامت الشخصية اإلجيابية جمتمعة.
عالوة عىل ذلك ،وبالرغم من اعرتاف األدبيات السابقة
بأمهية الرتكيز عىل السامت الشخصية اإلجيابية وقدرهتا
عىل تقديم اجتاه حديث للبحوث واملامرسات التي
تتعلق باألفراد ذوي اإلعاقة ،هنالك قلة يف األبحاث
التي تدفع بعجلة هذه األجندة ُقدم ًا .بالتايل ،امليدان
بحاجة للعمل إلجياد برامج أبحاث موازية ،ليس
فقط يف ميدان الرتبية لألفراد العاديني ،ولكن أيض ًا يف
املجاالت والتخصصات األخرى ذات العالقة ،للتحقق
مما هو مناسب أو يتشارك وكذلك الفروق يف السامت
الشخصية اإلجيابية ،والتحقق من العالقة وأثر السامت
الشخصية اإلجيابية عىل مجيع األفراد ،بمن فيهم األفراد
ذوي اإلعاقة (.)Shogren, Wehmeyer et al., 2006

حيث يشري مصطلح السامت الشخصية اإلجيابية إىل
فحص مجيع املكونات والسامت الشخصية اإلجيابية،
مثل التفاؤل والشجاعة واحرتام الذات والشكر والوعي
باحلقوق والسعادة والرضا واملبادرة ،التي يتمتع هبا الفرد
للوصول به إىل األداء األمثل
من خالل استعراض األدب السابق واملتعلق بواقع
()Huebner, 2004; Rich, 2003؛ فلذلك ،فإن السامت الشخصية اإلجيابية لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة
الرتكيز عىل نقاط القوة والسامت الشخصية اإلجيابية بشكل عام ،وتلك الدراسات التي بحثت حول السامت
التي يمتلكها األفراد البالغون ذوو اإلعاقة العقلية الشخصية اإلجيابية لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية
وذوو اضطراب التوحد وإبرازها فوق التحديات التي وذوي اضطراب التوحد ،اتضح ندرة الدراسات التي
يواجهوهنا قد تؤدي دور ًا مه ًام يف تقليل تلك الفجوة تناولت هذا املوضوع؛ لذا حاولت الدراسة استعراض
وتساعد يف اتساع فرص نجاح املرحلة االنتقالية بعد الدراسات التي تناولت مواضيع يف ذات السياق .ومن
ِ
شوقرن،
تلك األدبيات التي تناولت هذا اجلانب ،أجرت
املرحلة الثانوية .حيث وصف سكالوك
لوبيز وآخرون
( )Schalock,2004السامت الشخصية اإلجيابية كمكون
لظاهرة مستجدة يف جمال اإلعاقة بسبب انعكاسه وتأثريه ( )Shogren, Lopez et al., 2006دراسة لفحص
عىل تنظيم املفاهيم للنجاح والسعادة الشخصية لألفراد متغري التفاؤل ومتغري األمل لدى  75بالغ ًا لديه إعاقة
عقلية بسيطة أو متوسطة؛ ووجدوا عالقة كال املتغريين
ذوي اإلعاقة العقلية.
باألفراد الذين متتعوا باحلياة الكريمة والناجحة.
ومن الركائز األساسية يف تقديم خدمات الرتبية ويف دراسة أخرى قام كارتر ،بروك ،وآخرون
اخلاصة ،وخصوص ًا يف املرحلة االنتقالية ،أن تكون مبنية
عىل االحتياجات الفردية وفق ًا لقدرات ،وتفضيالت )Carter, Brock, et al., 2014( ،باستكشاف جوانب
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القوة ذات العالقة بمجاالت املرحلة االنتقالية التسعة،
حمور تلك الدراسة ،لعدد  134طالب ثانوي ممن
لدهيم إعاقات شديدة من وجهة نظر معلمي الرتبية
اخلاصة وكذلك اآلباء؛ حيث تم العثور عىل ارتباط
جوانب القوة الفردية جنب ًا إىل جنب مع احتياجات
األفراد يف كل جماالت املرحلة االنتقالية التسعة حمور
تلك الدراسة .كام قام كارتر وآخرون (Carter et al.,
 )2015باستكشاف السامت الشخصية اإلجيابية لعدد
 427من اإلفراد ذوي اإلعاقة العقلية والنامئية ،حيث
أظهرت تلك الدراسة أن أفراد العينة يتمتعون بجانب
كبري من السامت الشخصية اإلجيابية .ومع ذلك ،فإن
ندرة البحوث يف هذا املجال يثري سؤاالً مثري ًا لالهتامم
بالنسبة لألفراد البالغني يف املرحلة االنتقالية :هل يمكن
بالفعل لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي
اضطراب التوحد أن ُيعرفوا بجوانب قوهتم أو سامت
شخصياهتم االجيابية من قبل اآلخرين؟ هل يمكن تغيري
التصور املوجود لدى اآلخرين املتمثل بمعرفة جوانب
القصور والضعف هلؤالء األفراد ،وتغيريه للتعرف عىل
السامت الشخصية اإلجيابية هلم؟ ولذا ،هنالك بالفعل
حاج ًة ماسة إىل إجراء بحوث إضافية الستكشاف
طبيعة هذه السامت اإلجيابية التي تظهر يف حياة هؤالء
األفراد .فعىل ضوء ذلك ،للحصول عىل مشاركة
جمتمعية أكرب لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية
وذوي اضطراب التوحد ،يتطلب إحداث تغيريات يف
آلية النظر من زاوية جوانب القوة ال من زاوية العجز
وجوانب القصور ،والتي قد تستمر بإحلاق بعض الرضر
وإبعادهم عن االنخراط والتمكني يف جمتمعهم .يمثل
األفراد البالغون ذوو اإلعاقة العقلية وذوو اضطراب
التوحد جمموعة غري متجانسة متام ًا من الطالب
(.)Trammell et al., 2013; Wehmeyer et al., 2008
فكام هو معلوم هنالك فروق فردية متباينة بني األفراد
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد يف
احتياجاهتم وتفضيالهتم واهتامماهتم

( ،)Carter et al., 2015ولذا فمن املرجح أن تكون
السامت الشخصية اإلجيابية يف املرحلة االنتقالية فيام
بينهم خمتلفة اختالف ًا واسع ًا كذلك .عىل سبيل املثال،
يف فحص جوانب القوة واالحتياجات املتعلقة باملرحلة
االنتقالية لطالب املرحلة الثانوية ممن لدهيم إعاقات
شديدة ،وجد كارتر وبروك وآخرون (Carter, Brock,
 )et al., 2014أن ما يقارب  %80من هؤالء الطالب
لدهيم احتياجات فردية وجوانب قوة تتعلق باملرحلة
االنتقالية ال تتطابق مع أي طالب آخر يف نفس العينة.
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بالتايل ،فإن ميدان األبحاث املتعلق باألفراد البالغني
ذوي اإلعاقة بحاجة للعمل إلجياد ما هو مشرتك وما
هو خمتلف من هذه السامت الشخصية اإلجيابية ،وكذلك
بحاجة ملعرفة العوامل املؤثرة عليها ،واحلاجة كذلك
ٍ
مزيد من األبحاث الكتشاف مدى
مستمرة إلجراء
تأثري هذه العوامل ،فردية أو مجاعية ،عىل جوانب القوة
والسامت الشخصية اإلجيابية لدى األفراد البالغني ذوي
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد .فمن املهم
التعرف عىل العوامل التي يمكن أن تسهم وتؤثر يف
تلك االختالفات والفروق يف جوانب القوة والسامت
الشخصية اإلجيابية لدى الطالب ذوي اإلعاقة العقلية
وذوي اضطراب التوحد .فوفق ًا لدراسات سابقة،
هنالك بعض العوامل قد تكون ذات صلة ومن املمكن
أن تُؤخذ يف عني االعتبار مثل متغري العمر ،اجلنس ،نوع
اإلعاقة ،وكذلك وجود سلوكيات حمرجة غري مقبولة من
قبل هؤالء األفراد والتي قد تؤثر يف السامت الشخصية
اإلجيابية لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية والنامئية

(�Carter et al., 2013; Matson, Dempsey, & LoVul
 ،)lo, 2009وأيض ًا قد يكون ملتغري شدة اإلعاقة ،كام

يتضح يف مستوى املهارات الوظيفية وكذلك صعوبات
ٌ
ارتباط يف الفروق بني السامت
مهارات التواصل،
الشخصية اإلجيابية لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية
وذوي اضطراب التوحد ،والعوامل التي تتعلق باألرسة
مثل مستوى تعليم اآلباء وعدد أفراد األرسة ،من املمكن
أن تؤدي دور ًا مه ًام يف إكساب وبناء وتطوير السامت
الشخصية اإلجيابية لدى أبنائهم البالغني ذوي اإلعاقة
العقلية وذوي اضطراب التوحد (.)Carter et al., 2015
إن فهم ومعرفة جوانب القوة والسامت الشخصية
اإلجيابية لألفراد البالغني والبالغني ذوي اإلعاقة العقلية
وذوي اضطراب التوحد يتطلب أن يكون من أشخاص
قريبني منهم ويعرفوهم معرفة وثيقة وجيدة .فاملعلومات
والبيانات املهمة يف هذا السياق من املمكن أخذها من
األشخاص القريبني منهم ،كاملعلمني ،واألصدقاء،
واألقارب ،أو من األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية
وذوي اضطراب التوحد أنفسهم (،)Dykens, 2006
إال أن اآلباء قد يكونوا من أهم األشخاص املحيطني
باألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب
التوحد؛ وبالتايل يمكنهم التحدث عن السامت الشخصية
اإلجيابية ألبنائهم بتفاصيلها خالل هذه املرحلة .ذلك أن
اآلباء يمتازون عن غريهم بقرهبم الشديد من أبنائهم
ومالحظة العديد من التفاعالت واألنشطة التي حتدث
هلم يف املنزل أو يف املجتمع اخلارجي (Carter et al.,
 ،)2015ولذلك ،فإن التعايش اللصيق والقرب الشديد
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بني اآلباء واألبناء جيعل من تقييمهم للسامت الشخصية
اإلجيابية التي عرفوها عن أبنائهم ذات موضع للثقة
العالية ،وذلك باحلصول عىل هذه املعلومات من
أقرب مصدر .ومع ذلك وحتى اآلن ،ال ُيعرف ،يف
حدود إطالع الباحث ،إال القليل عن وجهة نظر اآلباء
للصفات والسامت الشخصية اإلجيابية ألبنائهم البالغني
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد.
منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة احلالية عىل املنهج االستكشايف ،حيث
تسعى هذه الدراسة باستخدام األسلوب الكمي للتعرف
عىل جوانب القوة والسامت الشخصية اإلجيابية لألفراد
البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد
من وجهة نظر آبائهم ،وتم استخدام هذا األسلوب حرص ًا
جلميع السامت الشخصية اإلجيابية التي يمكن لآلباء أن
ُيفصحوا عنها من خالل معرفتهم التامة والقريبة من
أبنائهم .وبالتايل ،فاملراد من هذه الدراسة فحص ماهية
وصف اآلباء جلوانب القوة والسامت الشخصية اإلجيابية
ألبنائهم البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب
التوحد باستخدام املنهج االستكشايف.
عينة الدراسة وإجراءاهتا

للتعرف عىل هذه السامت ،تم تطبيق أداة الدراسة
باستخدام الطريقة التقليدية املبارشة الورقة والقلم،
وكذلك الطريقة اإللكرتونية من خالل برنامج
( )Google Surveyوتوزيع استبيان الدراسة عىل
أولياء أمور مجيع الطالب والطالبات يف مراكز وبرامج
الرتبية اخلاصة بالطالب ذوي اإلعاقة العقلية وذوي
اضطراب التوحد يف منطقة الرياض للمرحلتني
املتوسطة والثانوية ،حيث تم وضع االستبيان يف ظرف
داخل حقيبة كل طالب وطالبة ،و ُطلب منهم تسليمه
ألهلهم .تم اختيار منطقة الرياض لسببني رئيسيني:
أوالً ،وفق ًا للهيئة العامة لإلحصاء يف اململكة العربية
السعودية ( ،)2016أكثر من ربع سكان اململكة العربية
السعودية يسكنون يف منطقة الرياض .باإلضافة إىل
ذلك ،منطقة الرياض حتتوي عىل ثاين أكرب جتمع للطالب
والطالبات ( 433.528طالب ًا وطالبة) عىل مستوى
اململكة ،وحتتوي عىل  792برنامج أو معهد تربية خاصة
ٍ
ٍ
وطالبة (وزارة التعليم،
طالب
بمجموع 16.802

 .)2018ثاني ًا ،تطبيق هذا االستبيان يف منطقة الرياض
كان منطقي ًا وفق ًا لوجود الباحث فيها ،حيث فرصة
احلصول عىل أكرب عدد من االستجابات ،وذلك من
خالل متابعة استجابة املشاركني والتأكيد عىل املشاركة
من خالل زيارة املدارس للحصول عىل أكرب قدر من
املشاركة .وقد سبقت اإلشارة إىل أن الربامج االنتقالية
جيب أن تبدأ خالل مرحلة املراهقة ،حيث إن مرحلتي
الدراسة املتوسطة والثانوية مها املرحلتان اللتان ُت َقدم
هبام برامج الرتبية اخلاصة هلذه الفئة العمرية التي وصلت
لعمر املرحلة االنتقالية .أول خطوة كانت حتديد برامج
ومراكز الرتبية اخلاصة للطالب ذوي اإلعاقة العقلية
وذوي اضطراب التوحد يف منطقة الرياض للمرحلتني
املتوسطة والثانوية ذكور ًا وإناث ًا من خالل موقع وزارة
التعليم .حيث أسفر البحث بالنسبة للذكور عن 11
مدرسة ثانوية و 18مدرسة متوسطة ُت َقدّ م برامج لألفراد
ذوي اإلعاقة العقلية ،وثالث متوسطات وثانويتان تقدم
برامج لألفراد ذوي اضطراب التوحد ،وأسفرت عملية
البحث كذلك بالنسبة لإلناث عن تسع مدارس ثانوية
و 15مدرسة متوسطة ُت َقدّ م برامج للطالبات ذوات
اإلعاقة العقلية ،ومتوسطتان وثانويتان تقدمان برامج
للطالبات ذوات اضطراب التوحد ،حيث بلغ املجموع
الكيل  62برناجم ًا أو مركز ًا.
تم توزيع استبيان الدراسة ،وذلك بعد احلصول عىل
خطاب السامح األخالقي من جامعة املجمعة ،من خالل
إيصال نسخ االستبيان لربامج ومراكز الرتبية اخلاصة
بالطالب والطالبات ذوي اإلعاقة العقلية والطالب
والطالبات ذوي اضطراب التوحد للمرحلتني املتوسطة
والثانوية بمنطقة الرياض .حيث اشتمل االستبيان عىل
وصف للدراسة ،والوقت الالزم إلكامل االستبيان ،مع
التأكيد عىل أمهية املشاركة .كام تم التواصل مع مرشيف
ومديري مراكز وبرامج الرتبية اخلاصة بالطالب ذوي
اإلعاقة العقلية والطالب ذوي اضطراب التوحد
للمرحلتني املتوسطة والثانوية وإرسال رابط دعوة
املشاركة االلكرتوين لالستبيان هلم .حيث تم الطلب منهم
بإرسال رسالة املشاركة التي حتتوي عىل رابط املشاركة
عىل جمموعات مواقع التواصل االجتامعي اخلاصة بأرس
الطالب ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد
اخلاصة بمدارسهم مع التأكيد عىل املشاركة ملرة واحدة
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فقط ،إما ورقي ًا أو إلكرتوني ًا .تم إرسال رسائل تذكريية
ملديري ومرشيف مراكز وبرامج الرتبية اخلاصة بالطالب
ذوي اإلعاقة العقلية والطالب ذوي اضطراب التوحد،
للمرحلتني املتوسطة والثانوية ،مرة كل أسبوع ،ملدة
أسبوعني؛ وذلك للتذكري بأمهية هذه الدراسة وأمهية
تذكري األُرس .وأخري ًا ،تم إرسال آخر رسالة تذكريية
هلم بعد ثالثة أسابيع من تاريخ استالم االستبيان وذلك
لضامن احلصول عىل أكرب قدر من املشاركات .حيث
بلغ عدد مجيع املشاركات  115استجابة .وتم استبعاد
ثالثة عرشة مشاركة بسبب اإلجابة املخترص جد ًا ،والتي
ال يمكن احتساهبا ضمن البيانات التي متت مشاركتها،
حيث بلغ العدد النهائي  102استجابة.
أداة الدراسة

تم االطالع عىل األدب السابق املرتبط بموضوع هذه
الدراسة ،إذ تم تعديل وتطبيق استبيان "تقييم والسامت
الشخصية اإلجيابية لإلعاقات النامئية" الذي أعده
وودارد  )2009( Woodardوالذي ُصمم لتقييم
وجود السامت الشخصية اإلجيابية ذات التأثري القوي
لدى األفراد ذوي اإلعاقة النامئية .حيث بنى وودارد
هذا االستبيان من خالل مراجعة األدب السابق يف جمال
علم النفس اإلجيايب ،وكذلك من خالل استخدام عدد

من العنارص من سبعة مقاييس أخرى ذات عالقة هبذا
الشأن .يتكون هذا االستبيان من  26عنرص ًا تشتمل
عىل وصف متنوع وشامل للسامت الشخصية ،حيث
تضمنت هذه العنارص عرشة جماالت رئيسية :الشجاعة
(حتتوي عىل عنرصين؛ عىل سبيل املثال ،ابني شجاع)،
العاطفة (حتتوي عىل أربعة عنارص؛ عىل سبيل املثال،
عندما أكون حزين ًاُ ،يظهر ابني اهتامم ًا ملشاعري)،
املساحمة (حتتوي عىل أربعة عنارص؛ عىل سبيل املثال،
ابني ال حيمل ضغينة وكره ًا لآلخرين) ،الشكر والعرفان
(حتتوي عىل عنرصين؛ عىل سبيل املثال ،ابني ُيظهر
الشكر عند تلقي املساعدة من اآلخرين) ،الدعابة
(حتتوي عىل عنرصين؛ عىل سبيل املثال ،ابني يتصف
بروح الدعابة واملزاح) ،الطيبة (حتتوي عىل عنرصين؛
عىل سبيل املثال ،ابني يتصف بمساعدة وفعل اخلري
لآلخرين) ،التفاؤل (حتتوي عىل عنرصين؛ عىل سبيل
املثال ،ابني متفائل ويتوقع أن حتدث له أشياء جيدة)،
املرونة (حتتوي عىل عنرصين؛ عىل سبيل املثال ،ابني
ينهض رسيع ًا وبسهولة من أي عثرة أو مشكلة حتدث
له) ،ضبط النفس (حتتوي عىل ثالثة عنارص؛ عىل سبيل
املثال ،ابني ال يفقد أعصابه) ،الكفاءة الذاتية (حتتوي
عىل عنرصين؛ عىل سبيل املثال ،من السهل إىل حد ما
البني أن يكون صداقات جديدة) ،وأخري ًا ،هنالك

جدول  1توزيع أبعاد الدراسة وعدد فقراهتا بصورهتا النهائية

السمة بشكل بسيط =3 ،يتصف هبذه السمة نوع ًا ما،
 =4يتصف هبذه السمة بشكل كبري =5 ،يتصف هبذه
السمة بشكل كامل .وجدول  1يوضح أبعاد األداة
وعدد فقرات كل بعد بصورهتا النهائية.

عنرص وحيد يمثل السعادة بشكل عام (ابني سعيد).
بعد ذلك تم دمج هذه العنارص يف أربعة جماالت رئيسية
هي :سامت السعادة والرؤية اإلجيابية ،سامت تعزيز
العالقات اإلجيابية ،سامت التعايش والتكيف والتعامل
مع الصعوبات ،سامت التعامل اإلجيايب والتقبل ،ويقابل
طبق وودارد ( )Woodard, 2009هذا االستبيان
هذه العنارص سلم تقديري مكون من مخس درجات عىل عينة من  169طف ً
ال وبالغ ًا من ذوي اإلعاقة النامئية.
هي =1 :ال يتصف هبذه السمة اطالق ًا =2 ،يتصف هبذه حيث تم استخراج دالالت ثبات األداة األصلية بطريقة
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معادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخيل ،حيث أشارت
تلك النتائج إىل وجود معدالت عالية من االتساق
الداخيل لكل بعد من األبعاد الرئيسية حيث تراوحت
قيم معامالت الثبات كالتايل :سامت السعادة والرؤية
اإلجيابية0.78 ،؛ سامت تعزيز العالقات اإلجيابية،
0.94؛ سامت التعايش والتكيف والتعامل مع
الصعوبات0.72 ،؛ سامت التعامل اإلجيايب والتقبل،
 .0.81كام تم فحص ثبات األداة باستخدام طريقة
االختبار وإعادة االختبار وذلك من خالل مقارنة
درجات  61مشارك مع  %20مع العينة املشاركة يف
الدراسة وذلك بعد سنة وتسعة أشهر من تطبيق األداة،
حيث أشارت النتائج إىل نسبة ثبات داخيل جيد لألداة
بني الدرجات األوىل لالختبار مع الدرجات الالحقة.

االستبيان املرتجم واألصيل إىل خمتص يف ميدان الرتبية
اخلاصة ممن حصل عىل شهادة الدكتوراه من إحدى
الدول التي تُدرس باللغة اإلنجليزية ،وذلك ملراجعة
مدى تطابق الرتمجة واملعنى بني العنارص .تم تعديل
بعض العبارات املرتمجة وفق ًا ملالحظات حمكم الرتمجة.

أيض ًا تم استخدام مراجعة املحكمني وذلك للتحقق
من صدق االستبيان .إذ تم توزيع االستبيان عىل اثنني
من أعضاء هيئة التدريس بقسم الرتبية اخلاصة (جامعة
امللك سعود ،جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز) و ُط ِلب
منهم مراجعة االستبيان وإبداء رأهيم عن مدى مالءمته
ألهداف الدراسة ،ومدى وضوح فقراته وانتامئه لألبعاد
التي تندرج ضمنها ،ليتحقق بذلك صدق املحتوى
الصدق والثبات
وصدق البناء ،ووفق ًا ملقرتحاهتم وتوصياهتم تم إجراء
متت ترمجة عنارص األداة من اللغة اإلنجليزية إىل تعديالت طفيفة عىل صياغة بعض العنارص عىل األداة
اللغة العربية بواسطة الباحث نفسه حيث أنه جييد كال النهائية.
اللغتني .وللتحقق من صدق ترمجة االستبيان ،تم إرسال بعد توزيع االستبيان عىل عينة الدراسة ومجع البيانات،

جدول  2معامل الثبات بأسلويب ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ملحاور الدراسة

تم استخراج دالالت ثبات األداة األصلية بطريقة
معادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخيل وأسلوب التجزئة
النصفية (من خالل معامل سبريمان  -براون) ،حيث
تم حساب الثبات لكل حمور من حماور الدراسة وكذلك
عىل املستوى الكيل وقد تبني من خالل النتائج أن معامل
الثبات الكيل ( )0.94-0.93لكل من ألفا كرونباخ

والتجزئة النصفية تباع ًا وهي قيم عالية جد ًا مما يؤكد
ثبات ًا عالي ًا لالستبيان وصالحيته للتطبيق واالطمئنان
لنتائجه ،وعىل مستوى املحاور تراوحت قيم الثبات بني
( )0.89-0.61وهي قيم ترتاوح بني املقبول واملرتفع
كام يوضح جدول .2
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جدول  3معامل ارتباط بريسون بني فقرات كل حمور والدرجة الكلية

جدول  ٤معامل ارتباط بريسون بني فقرات كل حمور والدرجة الكلية

كام تم حساب صدق االتساق الداخيل من خالل حساب
معامل ارتباط بريسون بني فقرات كل حمور والدرجة
الكلية لذلك املحور وكانت النتائج كام هو موضح
يف جدول  .3حيث تشري إىل وجود اتساق داخيل بني
الفقرات ،وكذلك وجود الصدق البنائي والذي اتضح
من خالل حساب معامل ارتباط بريسون بني كل حمور
والدرجة الكلية لالستبيان كام هو مبني يف جدول .4
متغريات الدراسة .هنالك العديد من العوامل التي ربام
تكون ذات عالقة وتأثري عىل تقييم اآلباء لسامت أبنائهم
الشخصية .وبمعنى آخر ،العوامل التي قد تؤثر عىل
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طبيعة السامت الشخصية اإلجيابية لدى اإلفراد البالغني
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد .ولذلك
متت إضافة قسم يف مطلع أداة الدراسة حيتوي عىل عدد
من هذه العوامل .حيث يشتمل هذا اجلزء عىل أسئلة
عامة عن العمر ،اجلنس ،نوع اإلعاقة ،وكذلك وجود
سلوكيات حمرجة غري مقبولة من قبل هؤالء األفراد،
كام يشتمل عىل أسئلة تقيس متغري شدة اإلعاقة ،كام
تتضح يف مستوى املهارات الوظيفية وكذلك صعوبات
مهارات التواصل ،وكذلك العوامل التي تتعلق باألرسة
مثل مستوى تعليم اآلباء وعدد أفراد األرسة.
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حتليل البيانات

بني املتوسطات احلسابية حول مدى اختالف تقييم هذه
السامت الشخصية اإلجيابية بني أفراد العينة .ثالث ًا ،تم
استخدام معامل ارتباط بريسون حلساب صدق االتساق
الداخيل وداللة العالقات بني السامت الشخصية اإلجيابية
لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب
التوحد وبعض متغريات الدراسة ،العمر ،اجلنس ،نوع
اإلعاقة ،وجود سلوكيات حمرجة غري مقبولة من قبل
هؤالء األفراد ،شدة اإلعاقة ،مستوى تعليم اآلباء ،عدد
أفراد األرسة.

بعد االنتهاء من مجع االستجابات ،تم تصدير البيانات
عىل الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتامعية ()SPSS
لتحليلها إحصائي ًا .تم استخدام طرق إحصائية متنوعة
لتحليل البيانات واإلجابة عن أسئلة الدراسة .أوالً ،تم
استخدام حتليل املعلومات الوصفية مثل :املتوسطات
احلسابية ،واالنحرافات املعيارية ،والتكرارات ،ملعرفة
تقييم اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية لدى أبنائهم
البالغني ممن لدهيم إعاقة عقلية واضطراب التوحد.
ثاني ًا ،تم استخدام اختبار «ت» لبيان الفروق اإلحصائية تم احلصول عىل البيانات الفعلية من خالل تفريغ
االستبانات التي حتصل عليها عىل شكل بيانات كمية
وفق مقياس ليكرت اخلاميس ،ولتفسري مستوى إجابات
جدول  ٥املعيار االحصائي

أفراد العينة تم استخدام املعيار اإلحصائي املوضح اإلجيابية.
يف جدول  .5ومن ثم تم استخراج متوسطات فقرات
البيانات العامة للمشاركني
االستبيان ومتوسطات حماور االستبيان ومتوسط جمموع
فقرات االستبيان ألولياء أمور األفراد البالغني ذوي من  102الذين أكملوا االستبيان( %52.9 ،ن = )54
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد ،وهكذا فإن لدهيم أبناء ذكور ،بينام ( %47.1ن =  )48لدهيم إناث
أعىل متوسط ممكن عىل أداة الدراسة هو  ،5ويعكس من ذوي اإلعاقة العقلية أو اضطراب التوحد .ما يقارب
مستوى تقييم اآلباء للسامت اإلجيابية يف صورته ( %79ن =  )81من املشاركني لدهيم أبناء من ذوي
القصوى وأدنى متوسط هو  ،1ويعكس مستوى التقييم اإلعاقة العقلية ،يف حني بلغ عدد املشاركني ممن لدهيم
أبناء من ذوي اضطراب التوحد ( %21ن =  .)21تسعة
يف صورته الدنيا.
وأربعون باملئة من أبناء املشاركني (ن =  )50ترتاوح
نتائج الدراسة
أعامرهم ما بني  13سنة إىل  15سنة( %37.3 ،ن =
هدفت الدراسة احلالية للتعرف عىل جوانب القوة  )38من أعامر أبناء املشاركني ترتاوح ما بني  16سنة إىل
والسامت الشخصية اإلجيابية لألفراد البالغني ذوي  18سنة( %13.7 ،ن =  )14من أعامر أبنائهم فوق 19
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد من وجهة سنة .بام يتعلق بعدد األبناء والبنات يف األرسة الواحدة،
نظر آبائهم .عرضت النتائج وفق ما ييل( :أ) البيانات ( %16.7ن =  )17من أفراد العينة لدهيم بني ابن أو
العامة للمشاركني( ،ب) تقييم اآلباء للسامت الشخصية ابنة إىل ثالثة أبناء أو بنات ،وتقريب ًا ثامنية ومخسني باملئة
اإلجيابية لدى أبنائهم البالغني ممن لدهيم إعاقة عقلية من املشاركني (ن =  )59لدهيم بني أربعة أبناء أو بنات
واضطراب التوحد يف مراكز وبرامج الرتبية اخلاصة إىل سبعة أبناء أو بنات ،يف حني بلغ عدد املشاركني ممن
للمرحلتني املتوسطة والثانوية( ،ج) مدى اختالف لدهيم ثامنية أبناء أو بنات فام فوق ما يقارب ( %25ن
تقييم هذه السامت الشخصية اإلجيابية بني أفراد العينة .)26 = ،تفاصيل البيانات العامة للمشاركني مبني يف
(د) العوامل التي ترتبط وتؤثر يف تقييم اآلباء للسامت جدول .6
السامت الشخصية اإلجيابية لدى األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر اآلباء
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جدول  ٦التكرارات والنسب املئوية حسب متغريات الدراسة

تقييم السامت الشخصية اإلجيابية

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول «ما هي السامت
الشخصية اإلجيابية التي يمتلكها األفراد البالغني ذوي
اإلعاقة العقلية أو ذوي اضطراب التوحد من وجهة
نظر آبائهم؟» ُجِعت البيانات حول تقييم اآلباء للسامت
الشخصية اإلجيابية التي يتصف هبا أبنائهم البالغني ممن
لدهيم إعاقة عقلية واضطراب التوحد بنا ًء عىل عنارص
االستبيان املوزعة عىل أربعة أبعاد رئيسية (سامت السعادة
والرؤية اإلجيابية ،سامت تعزيز العالقات اإلجيابية،
سامت التعايش والتكيف والتعامل مع الصعوبات،
سامت التعامل اإلجيايب والتقبل) ،حيث تم استخراج
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املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملدى تقييم
اآلباء للسامت اإلجيابية لدى أبنائهم البالغني ممن لدهيم
إعاقة عقلية واضطراب التوحد ،وأشارت البيانات
إمجاالً إىل أن تقييم اآلباء للسامت اإلجيابية ألبنائهم
البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد
يقع يف يتصف هبذه السمة بشكل كبري (س= ،3.57
ع=  .)1.28انظر إىل جدول  7لكافة التفاصيل حول
تقييم اآلباء للسامت اإلجيابية التي يتصف هبا أبناؤهم
ذوي اإلعاقة
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جدول  ٧املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لدرجة اتصاف أبناء أفراد العينة من
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد بالسامت الشخصية اإلجيابية
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العقلية وذوي اضطراب التوحد .اشتمل االستبيان
عىل  26سمة وصفة شخصية إجيابية .وملعرفة مدى
تقييم اآلباء هلذه العنارص ،تم ترتيب مجيع هذه العنارص
من العنرص األعىل تقيي ًام إىل العنرص األقل تقيي ًام ،بنا ًء
عىل حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية هلذه
العنارص .حيث أظهرت النتائج اتصاف األفراد البالغني
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد بجميع
هذه السامت الشخصية اإلجيابية من وجهة نظر آبائهم
بمتوسطات تقع بني يتصف هبذه السمة بشكل كامل
(س=  ،4.34ع=  )1.05ويتصف هبذه السمة نوع ًا ما
(س=  ،2.79ع=  .)1.28من بني  26عنرص ًا ،السمة
«عندما أكون حزين ًاُ ،يظهر ابني اهتامم ًا ملشاعري» والسمة
«ابني ي ُظهر الطيبة لآلخرين» حصلتا عىل أعىل تقييم من
ِق َبل اآلباء التصاف األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية
وذوي اضطراب التوحد هبام (س=  ،4.34ع= 1.05؛
س=  ،4.19ع=  ،1.07عىل التوايل) .واحتلت السمة
«ابني سعيد» ثالث التقييم (س=  ،4.09ع= ،)0.98
والسمة «ابني ُيظهر الشكر عند تلقي املساعدة من
اآلخرين» رابع التقييم (س=  ،4.08ع= .)1.11
وكانت السمة «ابني ال حيمل ضغينة وكره ًا لآلخرين»
والسمة «ابني يستمتع يف أوقاته وكذلك يستمتع يف أمور
حياته» من السامت الشخصية األعىل تقيي ًام حيث احتلت
املركز اخلامس والسادس عىل التوايل (س=  ،3.99ع=
1.63؛ س=  ،3.89ع= .)1.004

 ،3.74ع=  .)1.18وحل بعد التعايش والتكيف
والتعامل مع الصعوبات (س=  ،3.42ع= )1.38
املرتبة الثالثة .وأخري ًا جاء بعد التعامل اإلجيايب والتقبل
أقل األبعاد تقيي ًام (س=  ،3.31ع=  )1.27من ِق َبل
اآلباء .وملعرفة عدد السامت الشخصية اإلجيابية التي
اتصف هبا أفراد العينة حتديد ًا ،تم حساب عدد العنارص
التي ُق ّيمت «يتصف هبذه السمة بشكل كبري» أو «يتصف
هبذه السمة بشكل كامل» لكل فرد من أفراد العينة.
حيث أظهرت النتائج بأن فرد ًا واحد ًا من أفراد العينة
ِ
بأي من السامت الشخصية
ُ %0.9وصف بعدم اتصافه ٍّ
اإلجيابية .يف حني أنه ( %10.78ن =  )11من األفراد
البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد،
عينة الدراسةُ ،و ِصفوا بامتالكهم بني  5- 1من السامت
الشخصية اإلجيابية .كام أن ( %11.76ن =  )12من
أفراد العينة ُو ِصفوا بامتالكهم بني  10 - 6من السامت
الشخصية اإلجيابية ،و( %25.49ن =  )26من أفراد
العينة ُق ِّيموا باتصافهم بني  15 -11من السامت
الشخصية اإلجيابية .يف حني قيم ( %28.43ن = )29
من اآلباء باتصاف أبنائهم البالغني ذوي اإلعاقة العقلية
وذوي اضطراب التوحد بني  20 -16من السامت
الشخصية اإلجيابية .وأخري ًا ،اتصف ( %22.55ن =
 )23من أفراد العينة بـ  21فأكثر من السامت الشخصية
اإلجيابية.

مدى اختالف تقييم هذه السامت الشخصية اإلجيابية بني
كام أشارت البيانات إىل أن أقل السامت الشخصية أفراد العينة
ِ
اإلجيابية تقيي ًام من ق َبل اآلباء التصاف األفراد البالغني لإلجابة عن تساؤل الدراسة الثاين «ما مدى اختالف
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد هبا كانت تقييم اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية بني األفراد
السمة «ابني ال يفقد أعصابه» والسمة «ابني حياول حل البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد؟»
مشكالته» .حيث احتلتا املرتبتني السادسة والعرشين تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
واخلامسة والعرشين عىل التوايل (س=  ،2.79ع= ودرجات احلرية لألبعاد األربعة األساسية لالستبيان
1.28؛ س=  ،2.85ع=  .)1.29كام أظهرت البيانات (سامت السعادة والرؤية اإلجيابية ،سامت تعزيز
أن من السامت الشخصية اإلجيابية األقل تقيي ًام السمة « العالقات اإلجيابية ،سامت التعايش والتكيف والتعامل
ابني يستخدم الدعابة والفكاهة للتعامل مع الظروف مع الصعوبات ،سامت التعامل اإلجيايب والتقبل) وكذلك
لعنارص استبيان السامت الشخصية اإلجيابية ككل ،ومن
الصعبة التي متر به» .حيث احتلت هذه السمة املرتبة
ثم تم استخدام اختبار «ت» لعينتني مستقلتني (اإلعاقة
الرابعة والعرشين من بني السامت الشخصية اإلجيابية العقلية واضطراب التوحد) .أظهرت النتائج كام هو
(س=  ،2.98ع=  .)1.36يف املجمل احتل بعد تعزيز مبني يف جدول  8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
العالقات اإلجيابية (س=  ،3.76ع=  )1.22أول ( )α = 0.05بني تقييم اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية
الرتتيب ،وتاله بعد السعادة والرؤية اإلجيابية (س= لدى أبنائهم البالغني ممن لدهيم إعاقة عقلية

74

السامت الشخصية اإلجيابية لدى األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر اآلباء

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )١٩شعبان  ١٤٤١هـ  -أبريل ٢٠٢٠م

(س=  ،3.38ع= )0.883ت( )81واضطراب
التوحد (س=  ،3.04ع= ،)0.817ت(= )21
،1.613

 α = 0.11بالنسبة لبعد التعامل اإلجيايب والتقبل .كام
أظهرت البيانات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
( )α = 0.05بني تقييم اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية
لدى أبنائهم البالغني ممن لدهيم إعاقة عقلية
(س=  ،3.47ع= )0.87ت( )81واضطراب التوحد
(س=  ،3.23ع= ،)0.886ت(،1.148 = )21

 α= 0.121 ،1.562بالنسبة لبعد السعادة والرؤية
اإلجيابية.يف حني أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية ( )α = 0.05بني تقييم اآلباء للسامت
الشخصية اإلجيابية لدى أبنائهم البالغني ممن لدهيم إعاقة
عقلية (س=  ،3.9ع= )0.711ت( )81واضطراب
التوحد (س=  ،3.21ع= ،)0.918ت(= )21
 α= 0.0 ،3.74بالنسبة لبعد تعزيز العالقات اإلجيابية،
وذلك لصالح األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية .كام
أظهرت البيانات وجود فروق ذات داللة إحصائية

( )α = 0.05بني تقييم اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية
 α= 0.254بالنسبة لبعد التعايش والتكيف والتعامل مع لدى أبنائهم البالغني ممن لدهيم إعاقة عقلية
الصعوبات .وأظهرت النتائج كذلك عدم وجود فروق
(س=  ،3.67ع= )0.701ت( )81واضطراب
ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05بني تقييم اآلباء للسامت
التوحد (س=  ،3.21ع=،)0.781
الشخصية اإلجيابية لدى أبنائهم البالغني ممن لدهيم إعاقة
عقلية (س=  ،3.81ع= )0.883ت( )81واضطراب ت( α= 0.011 ،2.61 = )21بالنسبة لفقرات
التوحد (س=  ،3.48ع= ،)0.885ت( = )21االستبيان ككل وذلك لصالح األفراد البالغني ذوي
اإلعاقة العقلية كذلك.
جدول  ٨املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لدرجة اتصاف أبناء أفراد العينة
من ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد بالسامت الشخصية اإلجيابية
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تقييم اآلباء للسامت اإلجيابية يف ضوء عدد من املتغريات

لإلجابة عن تساؤل الدارسة الثالث «هل هناك فروق
ذات داللة إحصائي ًا عند مستوى ( )α=0.05يف تقييم
اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية وفق ًا ملتغريات العمر،
واجلنس ،وجود سلوكيات حمرجة غري مقبولة من قبل
هؤالء األفراد ،وشدة اإلعاقة ،ومستوى تعليم اآلباء،
وعدد أفراد األرسة؟» تم استخدام اختبار االرتباط من

خالل معامل االرتباط بريسون ملعرفة داللة العالقة بني
تقييم السامت الشخصية اإلجيابية لألفراد البالغني ذوي
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد ومتغريات
الدراسة ،العمر ،اجلنس ،وجود سلوكيات حمرجة غري
مقبولة من قبل هؤالء األفراد ،شدة اإلعاقة ،مستوى
تعليم اآلباء ،عدد أفراد األرسة .أظهرت البيانات كام هو
موضح يف جدول  9جمموعة من النتائج يمكن عرضها
بام ييل:

جدول  ٩العالقة بني تقييم السامت الشخصية اإلجيابية وبعض املتغريات

العالقة بني تقييم السامت الشخصية اإلجيابية لألفراد إحصائي ًا عند مستوى ( )α = 0.05يف بعضها ،وعند
البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد
( )α = 0.01يف البعض اآلخر.
ومتغري اجلنس.
العالقة بني تقييم السامت الشخصية اإلجيابية لألفراد
يتضح من جدول  9أنه ال يوجد عالقة بني جنس الفرد
البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد
البالغ ذي اإلعاقة العقلية وذي اضطراب التوحد وكل
ومتغري العمر .أشارت البيانات إىل عدم وجود عالقة
من بعدي التعامل اإلجيايب والتقبل ،والتعايش والتكيف
بني عمر األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي
والتعامل مع الصعوبات ،ووجود عالقة طردية بني كل
اضطراب التوحد ومجيع األبعاد وعىل فقرات االستبيان
من بعدي السعادة والرؤية اإلجيابية ر =  ،0.215وتعزيز ككل ،باستثناء وجود عالقة عكسية بني ٍّ
كل من متغري
العالقات اإلجيابية ر =  ،0.268والدرجة الكلية ر =
العمر وبعد التعامل اإلجيايب والتقبل ر = .0.202-
 0.195وبني اجلنس .حيث أشارت النتائج أن مستوى
مما يشري إىل أنه كلام انخفض العمر ارتفع مستوى تقييم
التقييم للسامت اإلجيابية يرتفع عند اإلناث بدرجة دالة
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اآلباء للسامت الشخصية يف هذا البعد ،حيث كانت تلك
العالقة دالة إحصائي ًا عند مستوى (.)α = 0.05العالقة
بني تقييم السامت الشخصية اإلجيابية لألفراد البالغني
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد ووجود
سلوكيات حمرجة غري مقبولة .أشارت نتائج الدراسة
لوجود عالقة عكسية بني ٍّ
كل من مستوى تقييم السامت
الشخصية اإلجيابية جلميع األبعاد (التعامل اإلجيايب
والتقبل ر =  ،0.233-التعايش والتكيف والتعامل مع
الصعوبات ر =  ،0.298-السعادة والرؤية اإلجيابية ر
=  ،0263-تعزيز العالقات اإلجيابية ر = )0.428-
وكذلك عىل االستبيان ككل ر =  0.37-وبني وجود
سلوكيات حمرجة غري مقبولة لدى األفراد البالغني ذوي
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد .حيث أشارت
البيانات إىل أنه كلام انخفضت ممارسة السلوكيات
املحرجة وغري املرغوبة ارتفع مستوى تقييم اآلباء
للسامت الشخصية اإلجيابية ،حيث كانت تلك العالقات
دالة إحصائي ًا عند مستوى ( )α = 0.05بالنسبة لبعد
التعامل اإلجيايب والتقبل و( )α = 0.01لباقي األبعاد
وللمقياس ككل .العالقة بني تقييم السامت الشخصية
اإلجيابية لألفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي
اضطراب التوحد ومتغري شدة اإلعاقة .كام ُذ ِك َر سابق ًا،
تم قياس شدة اإلعاقة من خالل وضع أربعة أسئلة تقيس
مدى نجاح الفرد يف القيام بأعامل متنوعة دون مساعدة
اآلخرين .حيث أشارت النتائج إىل وجود عالقة طردية
بني كل من نجاح وقدرة األفراد البالغني ذوي اإلعاقة
العقلية وذوي اضطراب التوحد يف القيام هبذه األعامل
وبني مستوى تقييم اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية
يف مجيع األبعاد (التعامل اإلجيايب والتقبل ر = ،0.459
التعايش والتكيف والتعامل مع الصعوبات ر =
 ،0.386السعادة والرؤية اإلجيابية ر =  ،0.308تعزيز
العالقات اإلجيابية ر =  )0.285وكذلك عىل االستبيان
ككل ر =  ،0.422مما يشري إىل أنه كلام ارتفعت قدرة
األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب
التوحد يف القيام هبذه األعامل ارتفع مستوى تقييم اآلباء
للسامت الشخصية اإلجيابية ،حيث كانت تلك العالقات
دالة إحصائي ًا عند مستوى ( )α = 0.01يف مجيع األبعاد
واملقياس ككل.

العالقة بني تقييم السامت الشخصية اإلجيابية لألفراد
البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد
ومتغري عدد أفراد األرسة .أظهرت البيانات عدم وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بني متغري عدد أفراد األرسة
وبني تقييم اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية ألبنائهم
البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد

عىل مستوى الدرجة الكلية لالستبيان ،وعىل مستوى
األبعاد كذلك .كام جتدر اإلشارة إىل أنه قد تم حذف
عالقة متغري مستوى تعليم اآلباء عىل مدى تقييمهم
للسامت الشخصية اإلجيابية ،بسبب أن كثري ًا من اآلباء
املشاركني وضعوا املستوى التعليمي ألبنائهم بدالً من
مستواهم التعليمي.
مناقشة النتائج

هدفت الدراسة للتعرف عىل مدى تقييم اآلباء للسامت
الشخصية اإلجيابية ألبنائهم البالغني ذوي اإلعاقة العقلية
وذوي اضطراب التوحد يف ضوء عدد من املتغريات .يف
هذا اجلزء من الدراسة متت مناقشة النتائج الرئيسية يف
ضوء األدبيات السابقة .ومن ثم متت مناقشة التوصيات
وآثار النتائج التي يمكن تنفيذها ،والدراسات املستقبلية
يف هذا املجال .أظهرت بيانات الدراسة فيام يتعلق
بالسؤال األول« :ما هي السامت الشخصية اإلجيابية
التي يمتلكها األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية أو
ذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر آبائهم؟» نتائج
مشجع ًة وإجيابي ًة .حيث أشارت البيانات إمجاالً أن تقييم
اآلباء جلميع عنارص السامت الشخصية اإلجيابية ،والبالغ
عددها  26عنرص ًا ،ألبنائهم البالغني ذوي اإلعاقة
العقلية وذوي اضطراب التوحد يقع يف يتصف هبذه
السمة بشكل كبري (س=  ،3.57ع=  .)1.28وبشكل
عام ،ق َّيم اآلباء أبنائهم البالغني ذوي اإلعاقة العقلية
وذوي اضطراب التوحد بأهنم أكثر اتصاف ًا بالسامت
الشخصية اإلجيابية يف بعد تعزيز العالقات اإلجيابية
(س=  ،3.76ع=  )1.22وقيموا بعد السعادة والرؤية
اإلجيابية (س=  ،3.74ع=  )1.18ثاني ًا ،وكان البعد
األقل تقيي ًام من أبعاد السامت الشخصية هو بعد التعامل
اإلجيايب والتقبل ،وبعد التعايش والتكيف والتعامل مع
الصعوبات (س=  ،3.31ع= 1.27؛ س= ،3.42
ع=  )1.38تباع ًا .وبالرغم من أن بعدي التعامل
اإلجيايب والتقبل وبعد التعايش والتكيف والتعامل مع
الصعوبات كانا أقل تقيي ًام ،إال أن متوسط تقييم هذه
األبعاد كان يف مستوى ٍ
عال حيث يشري إىل اتصاف أفراد
العينة هبذه السامت كذلك .كام أشارت النتائج إىل أن
تقييم مجيع السامت الشخصية اإلجيابية يقع بمتوسطات
بني يتصف هبذه السمة بشكل كامل (س=  ،4.34ع=
 )1.05ويتصف هبذه السمة نوع ًا ما (س=  ،2.79ع=
 .)1.28فمن خالل هذه البيانات ،يمكن االستنتاج بأن
األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب
التوحد يتمتعون بدرجة عالية من السامت الشخصية
اإلجيابية .وبعبارة بسيطة ،أثبتت البيانات التي ُجِعت من
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اآلباء أن أبناءهم ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب
التوحد ،عىل حد سواء ،يمتلكون مجيع السامت
الشخصية اإلجيابية الواردة يف االستبيان.

كام أشارت النتائج كذلك إىل أن مجيع أفراد العينة،
عدا واحد )%99.1( ،يمتلكون عىل األقل  5 - 1من
السامت الشخصية اإلجيابية ،ونسبة كبرية من أفراد العينة
( )%76.47يمتلكون أكثر من  11صفة وسمة شخصية
إجيابية .وتعطي هذه النتائج مؤرش ًا إجيابي ًا حول امتالك
األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب
التوحد للصفات والسامت الشخصية اإلجيابية ،وتتفق
مع ما توصلت إليه دراسة كارتر وآخرون

( .)Carter et al., 2015فنتائج هذه الدراسة تنافس
وتزاحم العديد من الدراسات التي ركزت ،عرب حقبة
طويلة من الزمن ،عىل جوانب العجز والضعف لدى
األفراد ذوي اإلعاقة ،وفتحت آفاق ًا جديدة يمكن
االرتكاز عليها لتقديم وإبراز ما لدى األفراد البالغني
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد من
جوانب القوة والسامت الشخصية اإلجيابية التي
يمتلكوهنا .فبالرغم من أمهية الرتكيز عىل جوانب العجز
والضعف والوقوف عليها إلجياد طرائق وأساليب تساعد
يف التغلب عليها ،إال أن تقديم هؤالء األفراد البالغني
من خالل جوانب القوة التي يمتلكوهنا له أثر كبري
وفعال يف متكينهم وتشجيع دجمهم وبناء العالقات داخل
جمتمعهم خالل املرحلة االنتقالية .فأغلب الرشكات
التجارية ستكون حريصة عىل توظيف األفراد الذين
ُعرف عنهم املثابرة ،والصدق ،وبقية السامت الشخصية
اإلجيابية .كام أن معظم أفراد املجتمع يميلون لتكوين
عالقات مع األشخاص الذين ُيعرفون بالطيبة والسعادة
واحرتام مشاعر اآلخرين ( .)Carter et al., 2015فإن
كان تقديم األفراد البالغني املعاقني مقترص ًا عىل نواحي
العجز والقصور ،فقد يواجه املجتمع يف شتى جماالته
صعوبة يف تصور مسامهاهتم ودجمهم .فاحلديث بلهجة
جوانب القوة واإلمكانيات والقدرات التي يمتلكها
األفراد املعاقون قد تكون أكثر نجاح ًا يف متكني وبناء
وإرشاك هؤالء األفراد يف كافة األنشطة املجتمعية.
وجاءت نتائج السؤال الثاين« :ما مدى اختالف تقييم
اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية بني األفراد البالغني
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد؟» بوجود
فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05بني تقييم اآلباء
للسامت الشخصية اإلجيابية لدى أبنائهم البالغني ممن
لدهيم إعاقة عقلية (س=  ،3.9ع= )0.711ت()81
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واضطراب التوحد (س=  ،3.21ع=،)0.918
ت( α= 0.0 ،3.74 = )21بالنسبة لبعد تعزيز
العالقات اإلجيابية ،وذلك لصالح األفراد البالغني ذوي
اإلعاقة العقلية .كام أظهرت البيانات وجود فروق ذات
داللة إحصائية ( )α = 0.05بني تقييم اآلباء للسامت
الشخصية اإلجيابية لدى أبنائهم البالغني ممن لدهيم إعاقة
عقلية (س=  ،3.67ع= )0.701ت( )81واضطراب
التوحد (س=  ،3.21ع= ،)0.781ت(= )21
 α= 0.011 ،2.61بالنسبة لفقرات االستبيان ككل،
وذلك لصالح األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية.
وعند النظر فيام أشارت إليه نتائج هذا السؤال ،وبالرغم
من أن مجيع األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي
اضطراب التوحد تم تقييمهم بأهنم يتصفون بقدر ٍ
عال
من السامت الشخصية اإلجيابية ،إال أن األفراد البالغني
ذوي اإلعاقة العقلية اتصفوا هبذه السامت بقدر أكرب ٍ
دال
إحصائي ًا عن أقراهنم ذوي اضطراب التوحد .وأشارت
النتائج كذلك باتصاف ذوي اإلعاقة العقلية بالسامت
الشخصية اإلجيابية يف بعد تعزيز العالقات اإلجيابية أكثر
من أقراهنم من ذوي اضطراب التوحد مما يمكن أن ُيعزى
إىل كون األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية يتمتعون
بقدر كبري من سامت اجتامعية قد تعزز احلميمية والتقبل
لبناء العالقات مع اآلخرين ،يف حني أنه بسبب طبيعة
املشاكل السلوكية التي من شأهنا أن تبدو واضحة لدى
األفراد البالغني ذوي اضطراب التوحد كالسلوك النمطي
والتكراري ،والعجز يف التواصل اللغوي واالجتامعي،
أن تشكل عام ً
ال مه ًام يف التأثري عىل العالقات االجتامعية.
وقد اتفقت هذه النتائج بنتائج دراسة احلصان وعطيات
(حتت النرش) يف الفروق بني طبيعة العالقة بني األفراد
ذوي اإلعاقة العقلية واألفراد ذوي اضطراب التوحد
مع اآلخرين وخصوص ًا معلميهم.

كام أشارت النتائج بعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني أفراد العينة يف بقية األبعاد مما يشري إىل أن
األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية واألفراد البالغني
ٍ
بقدر كبري من السامت
ذوي اضطراب التوحد اتصفوا
الشخصية اإلجيابية عىل ٍ
حد سواء تقريب ًا .كام جتدر
اإلشارة إىل أن عينة الدراسة هي من األفراد البالغني ذوي
اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد يف سن املرحلة
االنتقالية ،فقد تم اختيارهم من مدارس املرحلتني
ٍ
لعدد من
املتوسطة والثانوية فقط .حيث إهنم خضعوا
برامج أكاديمية مكثفة
السنوات السابقة التي تلقوا فيها
َ
وبرامج تعديل السلوك التي تكسبهم مهارات عديدة من
شأهنا أن تنمي هذه السامت الشخصية اإلجيابية لدهيم.
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أما نتائج السؤال الثالث« :هل هناك فروق ذات داللة
إحصائي ًا عند مستوى ( )α=0.05يف تقييم اآلباء للسامت
الشخصية اإلجيابية وفق ًا ملتغريات العمر ،واجلنس،
وجود سلوكيات حمرجة غري مقبولة من قبل هؤالء
األفراد ،وشدة اإلعاقة ،ومستوى تعليم اآلباء ،وعدد
أفراد األرسة؟» فقد أسفرت عن وجود عالقة طردية
بني متغري اجلنس وبعدي السعادة والرؤية اإلجيابية ر
=  ،0.215وتعزيز العالقات اإلجيابية ر = ،0.268
والدرجة الكلية ر =  .0.195حيث أشارت النتائج إىل
أن مستوى التقييم للسامت الشخصية اإلجيابية يرتفع
عند اإلناث بدرجة دالة إحصائي ًا .ويمكن أن يعزى
ذلك إىل طبيعة كون جنس اإلناث من األفراد البالغني
ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد ،وجنس
اإلناث بشكل عام ،يميل للعاطفة مما يولد عالقة محيمية
ومتينة مع اآلخرين ،حيث يعززها التقارب العاطفي
يعبن عنها بشكل مبارش جتاه
واملشاعر اإلجيابية التي ِّ
اآلخرين ،وهي بدورها تزيد من تعزيز العالقات
اإلجيابية ،وتقود للسعادة الشخصية املبنية عىل السامت
الشخصية اإلجيابية .كام أن البيانات أسفرت عن وجود
عالقة عكسية بني ٍّ
كل من متغري العمر وبعد التعامل
اإلجيايب والتقبل ر =  .0.202-مما يشري إىل أنه كلام
انخفض العمر ارتفع مستوى تقييم اآلباء للسامت
الشخصية يف هذا البعد .وتبدو هذه النتائج خمالفة
للمنطق ،فاملنطقي :كلام زاد عمر األفراد ذوي اإلعاقة
العقلية وذوي اضطراب التوحد زاد نضجهم واكتساهبم
للكثري من املهارات ،ونمت خربهتم يف كثري من
املجاالت التي تنعكس عىل امتالكهم للسامت الشخصية
اإلجيابية .ويمكن تفسري هذه النتيجة بأن أفراد عينة
الدراسة األحدث سن ًا يف املرحلة املتوسطة تنصب كثري
من االهتاممات التعليمية بإكساهبم للمهارات املتعلقة
بالثقة واالعتامد عىل النفس واكتساب مهارات العيش
باستقاللية ،وهذا بدوره يزيد من وجود عنارص السامت
الشخصية اإلجيابية املتعلقة ببعد التعامل اإلجيايب والتقبل
مثل الشجاعة ،وحل املشكالت ،وختطي الصعوبات.

املحرجة وغري املرغوبة ارتفع مستوى تقييم اآلباء
للسامت الشخصية اإلجيابية .ويمكن تفرس هذه النتيجة
املنطقية بأن األفراد الذين ال يامرسون أو األقل ممارسة
تكون لدهيم إدراك وفهم جتنب
للسلوك غري املرغوب َّ
ً
السلوك غري املقبول اجتامعيا وفعل السلوك املقبول.
حيث أن هذا اإلدراك والفهم يقود الكتساب العديد
من السامت الشخصية اإلجيابية .وبينت النتائج عن
وجود عالقة دالة إحصائي ًا بني كل من شدة اإلعاقة وبني
مستوى تقييم اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية يف مجيع
األبعاد (التعامل اإلجيايب والتقبل ر =  ،0.459التعايش
والتكيف والتعامل مع الصعوبات ر = ،0.386
السعادة والرؤية اإلجيابية ر =  ،0.308تعزيز العالقات
اإلجيابية ر =  )0.285وكذلك عىل االستبيان ككل ر
=  .0.422مما يشري إىل أنه كلام ارتفعت قدرة األفراد
البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد
عىل القيام باألعامل املتنوعة دون مساعدة اآلخرين
ارتفع مستوى تقييم اآلباء للسامت الشخصية اإلجيابية.
وتفرس هذه النتائج بأن األفراد البالغني الذين يواجهون
صعوبات يف القيام هبذه األعامل يصعب عىل اآلباء
التعرف عىل بعض السامت الشخصية اإلجيابية املنعكسة
يف هذا االستبيان ،وقد يصعب ،ولنفس السبب ،عىل
األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب
التوحد من تطوير أو اكتساب هذه السامت الشخصية
االجيابية.
التوصيات

هنالك العديد من التوصيات التي يمكن استخالصها
من نتائج الدراسة:

 أمهية احلديث عن األفراد البالغني ذوي اإلعاقةالعقلية وذوي اضطراب التوحد بلهجة جوانب القوة
واإلمكانيات والقدرات التي يمتلكوهنا ،والفخر
واالعتزاز بذلك .حيث إن إبراز هذه النواحي اإلجيابية
عندهم قد تكون أكثر نجاح ًا يف متكني وبناء وإرشاك
هؤالء األفراد البالغني يف كافة األنشطة املجتمعية
وأشارت النتائج كذلك إىل وجود عالقة عكسية بني ٍّ
كل وانتقاهلم بنجاح إىل مرحلة ما بعد الدراسة.
من إظهار سلوك حمرج وغري مقبول كالعدوانية وإيذاء
النفس من قبل أفراد العينة وبني مستوى تقييم السامت  -أمهية إبراز السامت الشخصية اإلجيابية التي يمتلكها
الشخصية اإلجيابية جلميع األبعاد (التعامل اإلجيايب األفراد البالغون ذوو اإلعاقة العقلية وذوو ارضاب
والتقبل ر =  ،0.233-التعايش والتكيف والتعامل مع التوحد ،والرتكيز عليها يف شتى اجلوانب املتعلقة
الصعوبات ر =  ،0.298-السعادة والرؤية اإلجيابية ر بتناول املواضيع ذات الصلة ،عىل سبيل املثال ،برامج
=  ،0263-تعزيز العالقات اإلجيابية ر =  )0.428-إعداد وتدريب املعلم ،البحوث والدراسات ،ووسائل
وكذلك عىل االستبيان ككل ر =  .0.37-حيث التواصل االجتامعي.
أشارت البيانات أنه كلام انخفضت ممارسة السلوكيات
السامت الشخصية اإلجيابية لدى األفراد البالغني ذوي اإلعاقة العقلية وذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر اآلباء
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المبدأ الحواري في العصفورية لغازي القصيبي
مشروع بحثي مدعوم من عمادة البحث العلمي بجامعة المجمعة(مركز بحوث العلوم
)38/16  مشروع بحثي رقم-اإلنسانية واإلدارية
 حممد بن عيل بن حممد السنيدي.د
األستاذ املساعد يف األدب والنقد يف كلية الرتبية باملجمعة يف جامعة املجمعة

املستخلص

Abstract
The AlOssforia narrative written by Ghazi Algosaibi is considered as twenty hours’ dialogue
in which the narrative hero, Bashar al-Ghoul
speaks to his psychiatrist, Samir Thabet. The
narrative begins with craziness and chaos. It
seemed noisy with voices from different worlds
worthy of consideration in the principle of dialogue, and the voice of the author appeared
instead of the voice of the hero, with the atrophy of the outspoken narrator who opens the
narrative that the doctor is on his behave, who
ensured its extension. The author made the patient started the dialogue and the events, and
taken the knowledge of the narrator and the
diversity of focus. The hero is called Bashar
al-Ghoul, so as to be similar to the name of
Charles de Gaulle. In addition to the similarity
of the end of the second with his French nation
by the end of the first with his Arab nation, and
it is noted that the gender index is omitted in its
thresholds; To be amenable to other voices cast
in naturalization and rooting.
The narrative is manifested in four features:
the first is irony, the second is chaos, the third
is narration, and the fourth is stubbornness.
The narrative has received the most criticism.
It was distinguished by its length, imagination
and modernism, and its discourse addressed
to criticize the uniqueness of leadership. Ethnicity is presented in form of social classes.
It also talked about the Khawaja (white man)
complex or dependence of Arab on the west
and Freudianism, and that the late Arabs did
not read their heritage well. It is noteworthy
that what the hero said about Al Mutanabi, the
Arab poet is not what the author says, and it
has a voice from within the update stream to
restore the originality and its symbols and the
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 ساعة20  وهي،العصفورية رسدية ألفها غازي القصيبي
،يتحدث فيها بطلها بشار الغول إىل طبيبه النفيس سمري ثابت
وبدت باجلنون والفوضوية صاخبة بأصوات من عوامل خمتلفة
 وبدا فيها صوت املؤلف،جديرة بالنظر يف مبدئها احلواري
 مع ضمور حضشور الراوي الرصيح،غري صوت البطل
، فناب عنه الطبيب الذي ضمن امتداده،الذي يفتتح الرسد
ِ  ويف س ْل،وأنطق مريضه باحلوار واألحداث
ب املعرفة من
ّ تسمى
ببشار
ٌ الراوي وتنو ِع التبئري
ّ قرب من احلوارية؛ والبطل
 لتشابه هناية الثاين مع أمته،الغول حماكاة السم شارل ديغول
 ويلحظ إغفال املؤرش،الفرنسية بنهاية األول مع أمته العربية
األجنايس يف عتباهتا؛ لتكون قابلة ألصوات أخرى تديل يف
.جتنيسها وتأصيلها

 وثانيها، أوهلا التهكم:وتتجىل يف العصفورية سامت أربع
ِ  ورابعها، وثالثها الرسد،الفوضوية
 وقد تل ّقاها النقاد،العناد
رواية؛ ويؤيده اجتامع النثرية والطول والتخييل والعرصية
،موجه لنقد التفرد بالزعامة
 وخطاب العصفورية،فيها
ّ
َ
 وحتدثت عن عقدة اخلواجة،األعراق عرضا طبقيا
وعرضت
 وأن العرب املتأخرين مل،أو تبعية الغرب وعن الفرويدية
 ومن الالفت أن ما قاله البطل يف املتنبي،حيسنوا قراءة تراثهم
 وفيها صوت من داخل تيار التحديث،غري ما يقوله مؤلفها
 وفيها االحتفاء بجامليات،إلعادة االعتبار لألصالة ورموزها
والصوت الذي
،اللغة العربية املعنوية دون مجاليتها اللفظية
ُ
 واألقرب أن،يتبناه البطل هو تقليص املستويات اللغوية
العصفورية متثل حلقة ثالثة جدلية تنترص لتقارب لغوي
.وثقايف وطبقي عريب
:الكلامت املفتاحية

ِ ، العتبات، األدب السعودي، الرواية،احلوارية
.اخلطاب
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narrative applauses the aesthetics of the Arabic
language moral other than its verbal beauty.
The voice that adopted by the hero is to reduce
the linguistic levels, and that AlOssforia narrative is as the third episode that represents a
dialectical triumph of Arab linguistic, cultural
and class convergence.
Keywords:
Dialogisme, novel, Saudi literature, thresholds, discourse.

املقدمة

يتناول هذا البحث (العصفورية) التي أ ّلفها غازي القصيبي
(2010 - 1940م) تناوال نقديا لتعددها الطبقي والثقايف
واللغوي؛ سعيا الكتشاف األدوات املرجعية التي استعان هبا
القصيبي ،وإىل أي وجهة ساق هذه االختالفات :إىل األحادية
( )Monologismeأم إىل احلوارية ()Dialogisme
وفق تصنيف الناقد الرويس ميخائيل باختني (Mikhail
( )Bakhtinت 1975م) َ
لعال الرسد .والعصفورية رسدية
تشبه اللحظة الكرنفالية؛ إذ تضمنت تعاقبات وحتوالت
وتقاربات زمانية ومكانية حكاها (الربوفيسور بشار) لطبيبه
النفيس ،مع تنو ٍع ملحوظ يف طرح قضايا الفكر واألدب،
ٍ
وتناول لفئات من شتى الطبقات االجتامعية الشعبية
والنخب السياسية والعلمية ،وهيدف البحث إىل إنجاز نقد
تطبيقي يرفد نظرية املبدأ احلواري ،وإىل جتلية مظاهر التنوع
يف العصفورية ،واكتشاف املبدأ احلواري من حيث الظهور
والضمور فيها ،وقد ُدرست العصفورية بعدة مناهج،
بمقاالت أو ببحوث حمكّمة وغري حمكمة ،منها:
 .1ورقة علمية لعبد اهلل الغذامي ،عنواهنا :العصفورية
املعلومة بوصفها شخصية رسدية ،شارك هبا يف ملتقى القصة
والرسد الروائي بنادي الطائف األديب عام 1996م ،ونرشها
يف ثالث مقاالت يف جريدة يف الرياض يف العام نفسه ،ثم
نُرشت ضمن كتاب مقاالت الدكتور عبد اهلل الغذامي
عام 2015م ،قدّ م الغذامي فيها قراءة ترشحيية (تفكيكية)
قشورا -إفاد ًة
وبي أهنا من رشائح أربع سامها
ً
للعصفوريةّ ،
من روالن بارت ( -)Roland Barthesوهي :قرشة
احلكاية ،وقرشة العنف الذايت ،وقرشة السخرية ،وقرشة
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اخلوارقية.

 .2بحث :من الصدمة إىل األزمة تأمالت يف حوارية الرواية
املحلية ،ملحمد صالح الشنطي ،نرشه يف جملة النص اجلديد،
يف أبريل 1997م ،تناول فيه عدة أعامل منها العصفورية،
وقال عن البحث يف حوارية العصفورية إنه "حيتاج إىل دراسة
موسعة" (.)288
 .3بحث :من األزرق إىل األزرق قراءة يف عتبات العصفورية،
ألسامة حممد املال ،نرشه يف جملة عالمات يف النقد يف سبتمرب،
1998م ،وقد لفت النظر إىل أن العصفورية" :مرشوع حلم
إلنشاء احلوارية" (.)209

 .4بحث :األبنية املتداخلة بني العصفورية وأبو [كذا] شالخ
الربمائي ،حلسن بن حممد النعمي ،نرشه يف جملة عالمات يف
النقد ،يف سبتمرب2003 ،م .وزان فيه بني عملني للقصيبي
مذكورين يف العنوان ،وأعاد املوازنة مع إضافات يف بحث
آخر عنوانه :مرشوعية األقنعة قراءة يف روايتي العصفورية
وأبو شالخ الربمائي ،نرشه يف جملة الدراسات الرشقية،
يف يناير2011 ،م .ومما اتفق عليه عمال القصيبي يف رأي
الباحث قيام الرسد عىل شخصيتني :متحدِّ ث ومتحدَّ ث
إليه ،ومما اختلفا فيه اللغة والقناع؛ إذ غلبت الفصحى عىل
العصفورية ،والعامية عىل الربمائي ،واختذ بطل العصفورية
اجلنون قناعا ،وأما الربمائي فقناعه الكذب.
 .5بحث :جنون وأرسار ورسد كثيف قراءة يف ثالث
روايات ،لعبد اهلل إبراهيم ،نرشه يف جملة عالمات يف النقد،
يف مايو2009 ،م ،اهتم فيه بجنون البطل ،وأنه مالذ حرية
وحترر يف الرأي واللغة والنقد.
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 .6بحث :رواية العصفورية لغازي القصيبي ،أعده حممد
خري حممود البقاعي ،نرشه يف جملة عالمات يف النقد ،يف
يونيو2011 ،م ،اعتنى فيه بدراسة التسميات كالتسمية
بالعصفورية ،وتسمية شخصياهتا ،وتسمية البطل لألشياء.
 .7بحث :خطاب اجلنون قراءة يف رواية العصفورية ،لزهري
حممود عبيدات وآخر ،نرشاه يف املجلة األردنية يف اللغة
جذورا
العربية وآداهبا ،يف أكتوبر2011 ،م ،ذكر الباحثان
ً
للعصفورية يف الرتاث العريب ،وعرضا ملخصا للمحتوى
املعنوي فيها.
 .8كتاب :األدبية الرسدية كفعالية تنويرية مقاربات سوسيو-
داللية يف الرواية العربية ،لعبد الرزاق عيد ،نرشته دار جداول
يف 2011م ،وهو مهتم بالروايات من اجلهة الفكرية ،ودرس
العصفورية من جهة ما ُينتظر من مؤلفها يف التحديث الثقايف.
 .9بحث :جتليات اآلخر يف الرواية السعودية املعارصة،
لشادية شقروش ،نرشته بمجلة اخلطاب من جامعة مولود
معمري تيزي وزو ،يف عدد  ،19بيناير2015 ،م ،تناولت
الباحثة العصفورية وغريها ،وقسمت اآلخر يف العصفورية
إىل صورتني إجيابية وسلبية ( ،)281 -277وجاء اآلخر
عندها بوصفه موضوعا ،وليس ذاتًا فاعلة ،وهو ما هيتم به
املبدأ احلواري.

ويتضح أن القضية احلوارية مل ُتص بدراسة مستقلة كافية،
وأن من الدراسات السابقة من أوىص أو أملح إىل أمهية دراسة
احلوارية يف العصفورية .ويتعامل املنهج مع املدونة املستهدفة
(العصفورية) باستقراء تام ألعوان الرسد والنص املتعايل،
ودراسة مستواها احلواري ،ثم استقراء أصوات التعددية
االجتامعية الطبقية والثقافية واللغوية فيها .وأشكر لعامدة
البحث العلمي بجامعة املجمعة تفضلها بدعم هذا البحث
ذي الرقم ( ،)38 / 16فالشكر هلا وملنسوبيها ،وهلم مني
الدعاء بالسداد والتوفيق.
التمهيد

تنطلق مناهج نقدية من أن األدب صورة حياة ،إذ يرى
انعكاسا تارخي ًّيا أو التزا ًما اجتامع ًّيا أو اتساقا
نقا ٌد يف األدب
ً
ثقاف ًّيا ،ومنها املبدأ احلواري مليخائيل باختني ،الذي نرص يف
ِ
َ
الشأن النفيس لألديب
الشأن االجتامعي عىل
حتليل األدب
ِ
الشأن األسلويب للغته ،فالكالم عند باختني -كام ذكر
وعىل
تودوروف ( -)Tzvetan Todorovال يتم إال بمجتمع
ولو كان مصغرا قوامه املتكلم واملتلقي (تودوروف:1996 ،
يفس األدب
 ،)92وقد انتقد باختني املنهج النفيس الذي ّ

تفسريا نفسانيا ،وال سيام الفرويدية ،وخصها بكتاب ،ورأى
أهنا محلت عىل األدب ُع َقد الطفولة ،واعتنت بالوالدة
الطبيعية ،وأغفلت الوالدة االجتامعية ،فهجرت عامل
التاريخ وأثر املجتمع (باختني ،2015 ،الفرويدية،38 :
.)41وامتاز املبدأ احلواري من منهجي التاريخ واالجتامع
يصوره
يصور ما ال ّ
بإعالء األدب؛ فاألديب قادر عىل أن ّ
املؤرخ وال الكاتب االجتامعي ،إذ إن التاريخ صوت من
له الغلبة ،والكتابة االجتامعية حتفل بطبقة وتغفل ُأخر ،أما
األدب فمؤهل أن جيهر بأصوات ال ترفعها غلبة وال طبقة،
واجلنس األديب الذي ُيرجى منه هذا التصوير هو الرواية،
التي وسمها باختني بالرواية احلوارية ،وعدها ًّ
حل لرتكيب
العوامل املتنافرة ،وخطوة لتطور الفكر والوعي اإلنساين
(باختني.)387 ،30-29 :1986 ،فإن الرواية قادرة عىل
أن تعرض صورة مركّبة عن احلياة ،ال ترتكّب يف احلياة نفسها
لتنافر ثقافاهتا وتباعد طبقاهتا ،ولذلك تأبى نظريته أن يكون
النموذج األعىل للرواية هو النموذج التارخيي؛ فالرواية فن
هلا قدرة عىل أن جتري عىل غري ما جيري التاريخ القائم عىل
املغالبة :صوت غالب ،وصوت مغلوب ،أو عىل اجلدلية التي
قال هبا هيغل :صوت ثم صوت مضاد ثم صوت توافقي
(أدهم )114 :1967 ،وقد كان باختني يبتغي للرواية
املمجدة لآلخر ،وتفوق السري َة
موضعا تفوق فيه امللحم َة
ّ
املعبة عن صوت املؤلف ،فإن مل تكن فائقة كذلك
الذاتية ّ
فام املميز هلا! ومنذ القدم والناس جيتمعون إىل سارد حيكي
قصص بطل خرايف ،أما قصص اإلنسان العادي فتُحكى يف
الرسد املرجعي :السرية الذاتية واخلرب والتأريخ والرحلة،
إال ما كان يف املقامة ،فال نصيب لإلنسان العادي يف بطولة
املطول إال يف العرص احلديث بظهور الرواية،
الرسد التخيييل ّ
ثم إن الرسد يف أغلب أنواعه يقوم عىل رصاع بني شخصية
وأخرى تنافرها ،ومع االهتامم باآلخر يف العرص احلديث أخذ
مكانه يف التنظري األديب فهل جييء اآلخر ل ُيص ّغر و ُيغلب،
علو البطل أم أن لصوته نصي ًبا من الفعالية
ول ُيصنع من دنوه ُّ
واملوضوعية؟
والذي يظهر من رؤية باختني أن مستويات األصوات هي:

أ .أحادي مونولوجي وهو األدب ذو الصوت الواحد،
وهو سمة أصيلة يف الشعر؛ إذ إن احلورايةُ :
"تمد افتعاال يف
الكلمة الشعرية ،أما يف الرواية فتصبح احلوارية إحدى أكثر
حلظات األسلوب جوهرية" (باختني.)40 :1988 ،
ب .جديل أرسطي ( )Antinomicذو الرأيني املتعارضني،
ويشبه أدب املفاخرات واملناظرات عند العرب.
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ج .جديل هيغيل ( )Dialecticذو رأي ثالث ناتج عن بارت ،و ُأغفل من منوال الفواعل لدى غريامس
فسوا تعدد
رأيني متعارضني ،وقد ذكر باختني أن باحثني ّ
( ،)Algirdas J. Greimasثم ُبعث ليكون حاميا للمعنى
األصوات باألنتينوميك ،أو بالديالكتيك ،أي أهنم درسوها
من القراءات الالمتناهية (القايض.)366 -365 :2010 ،
عىل أهنا بني صوتني متعارضني ،أو درسومها عىل أهنام ينتجان
أما يف املبدأ احلواري لباختني فعالقة املؤلف بخطاب رسده
صوتا توفيقيا ثالثا (باختني1986 ،م.)15-14 :
هو املحور فيها ،ففرق بني املؤلف ذي املوقع اخلارج عن
تأصل من املوضوع املعرب عن خاصة رأيه ،واملؤلف ذي املوقع الداخيل
د .حواري سقراطي كرنفايل متعدد األصواتّ ،
حماورات الفيلسوف سقراط ( ،)Socratesومن الكرنفال املزدوج املعرب عن رأي األضداد (باختني ،2015 ،أعامل
فرانسوا رابليه .)26-25 :وال تقترص دراسة املؤلف عونًا
الشعبي (.)158-159
رسد ًّيا من خالل عتبة التأليف ،بل يرى أحد الباحثني أن
وقد اختذ باختني من الروائي الرويس دوستويفسكي
متييز خطاب الكاتب عن خطاب السارد ال يمكن "إال إذا
( )Fyodor Dostoevskyنموذجا للمبدأ احلواري،
كان املتلقي يعرف أفكار الكاتب خارج العملية اإلبداعية"،
وهو يمثل سمو الفن عىل الفلسفة والكتابة االجتامعية ()6
فإذا "مل حيتفظ الكاتب بمسافة بينه وبني أفكاره وجتربته
ونقل عن ليونيد جروسامن ( )Leonid Grossmanاملهتم
اخلاصة فإنه سوف ينتج حتام نصوصا ستكون إما مذكرات
بسرية ذاك الروائي قوله" :يقوم دوستويفسكي بصهر ودمج
أو اعرتافات أو أفكار أحادية اللغة والداللة والرؤية"
العنارص املتعارضة ،...وتنحرص مهمته يف تذليل أعظم
(حسيب .)62 :2014 ،وقد رأى الشنطي هيمنة املؤلف عىل
عقبة تعرتض طريق الفنان ،خلق كيان فني موحد متكامل
العصفورية ،ووصفها بأهنا هيمنة شاعر يدير عامله التخيييل،
من مواد متنوعة ومتنافرة وغريبة عن بعضها بعمق؛ وهلذا
وأن احلوارية وصلت إىل "طريق مسدود" (الشنطي:1997 ،
السبب نجد ِس ْفر أيوب ،وإهلام القديس يوحنا ،واألناجيل،
 )289-288 ،282لكنه م ّيز صوت البطل من الراوي؛
وكلمة الالهوتية اجلديد ...نجدها تندمج بصورة فريدة
فرأى أن" :وعي بشار والطبيب يتدخالن للحد من التدفق
هنا مع اجلريدة والنكتة واملحاكاة الساخرة.)22( "...
املعلومايت واالستطراد ...لكن الراوي يظل ممسكا بزمام
والعصفورية لغازي القصيبي وإن كانت  20ساعة يتحدث
بشارا الغول "سيد
األمر" ( ،)281وم ّيزه من املؤلف ،فعدّ
ً
فيها بطلها بشار الغول إىل طبيبه النفيس سمري ثابت ،إال
املوقف" وأن صوته صوت جمتمع ال صوت الشاعر .وما
أهنا باجلنون والفوضوية قد بدت صاخبة بأصوات من
دام أن صوت املؤلف غري صوت البطل فقد أثبت مستوى
عوامل خمتلفة جديرة بالنظر والدرس ،ستجد فيها املوعظة
مقرت ًبا من احلوارية ،ومن التطبيقات العربية الباحثة عن املبدأ
الروحية ،والقضية االجتامعية ،والواقعة اإلدارية ،ونقد
احلواري بمستويات خمتلفة دراسة ُيمنى العيد التي حتدثت
األدب ،وجمادلة الفكر ،ومغامرة الرحلة ،وصبوة الشباب.
عن أنامط الرسد من ناحية الراوي واملوقع ،وتعني باملوقع:
وحيسن التنبيه عىل أن املبدأ احلواري ال خيص احلوار الكالمي
هويته الثقافية واالجتامعية (العيد )31-30 :1986 ،ويف
بني الشخصيات ،قال باختني" :النزعة احلوارية ال تستنفد
القسم التطبيقي يف الكتاب اختارت مخسة أعامل رسدية تتاميز
أبدا بتلك احلوارات اخلارجية املعرب عنها من خالل التكوين
من حيث املوقع وجودا وانفتاحا وتعددا ،وهي :مرسحية
والتي جيرهيا أبطاله ،إن الرواية املتعددة األصوات ذات طابع
أوديب ملكا لسوفوكل ( ،)Sophoclesومتثل املوقع
حواري واسع ،وبني مجيع عنارص البنية الروائية توجد دائام
الذي احتله املؤلف ،وحتكمت رؤيته بالرواية ،ورواية رائحة
عالقات حوارية" (.)59
الصابون إللياس خوري ،ومتثل الالموقع ،ورواية موسم
اهلجرة إىل الشامل للطيب صالح ،ومتثل املوقعني املتناقضني،
املبحث األول:
ورواية مريامار لنجيب حمفوظ ،ومتثل املوقع املنفتح ،ورواية
مواقع أعوان الرسد
التيه لعبد الرمحن منيف ،ومتثل املواقع املتعددة .وممن ّفرق
بني مؤلف العصفورية وبطلها عبد الرزاق عيد؛ إذ مل جيد لديه
. 1املؤلف.
ما ينتظره منه يف القضايا العرصية والفكرية (عيد:2011 ،
مر املؤلف بمراحل احتفاء واختفاء يف الدرس النقدي
ّ
 .)221 -220وأفكار املؤلف التي يمكن موازنتها مع ما
احلديث ،فاالهتامم به كان فرعا عن املفهوم الثقايف
يف العصفورية منها ما اشتهر به املؤلف أدبيا ،إذ ُعرف املؤلف
واالجتامعي والقانوين الذي يعد املؤلف مسؤوال عن أثره،
بولعه بأيب الطيب املتنبي ،وبميله إىل تيار التحديث إزاء تيار
ومالكا حلقوقه ،ومستفيدا من عوائده ،ثم ُأميت لدى روالن
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األصالة ،ويف العصفورية ليس املتنبي عند البطل كاملتنبي عند
املؤلف ،وال موقعه بني تياري األصالة والتحديث كموقع
املؤلف ،فإن للبطل أقواال يف أيب الطيب املتنبي ال تأتلف مع
املنزلة العظيمة للمتنبي عند املؤلف ،إذ قال بطله عن املتنبي
حمسد إىل أيب حسيد" :ومن عجيب
حرف كنيته من أيب َّ
الذي ّ
أمر أيب حسيد أنك جتد من ينتقده عىل كل يشء يقوله مهام
كان رائعا ،وجتد من يدافع عن كل يشء يقوله مهام كان
سخيفا" (القصيبي.)208 :2006 ،
. 2الراوي.

ُيلحظ ضمور حضور الراوي الرصيح الذي يفتتح الرسد،
فهو حيرض يف املدخل القليل املسطور يف صفحتني ثم ُيس ّلم
الرسد إىل النص احلواري بني الطبيب ومريضه ،ويف اخلتام
َ
حيرض يف املخرج يف صفحتني أيضا؛ ْ
حدث اختفاء
ليذكر
املريض ،وليصف وقعه عىل طبيبه ،فلنسأل كام سأل جريار
ُوجه
جينيت (َ " :)Gérard Genetteمن الشخصية التي ت ّ
املنظور الرسدي؟" (جينيت،)198 :1997 ،
وجه ُة نظرها
َ
إن الذي يبدو أنه ناب عن الراوي الرصيح؛ فضمن امتداد
النص الرسدي ،وأنطقه باحلوار واألحداث هو الطبيب؛
وهو مؤهل ألن يكون هو الراوي؛ ألنه -كام نبه الغذامي-
حيتفظ بحواره مع بشار الغول تدوينا أو تسجيال

ُ
البطل عىل احلديث
جس
لطبيب نفيس ،ولو كان غريه ما َ
رضبه سوزي
عن مغامراته الدراسية والسياسية ،فالبطل بعد ْ
ووفاهتا ُف ِحص نفس ًّيا ،وتقرر أنه ذو "كآبة نفسية حادة ممتزجة
ببعض أعراض البارانويا وبعض مظاهر الشيكيزوفرينيا"
( ،)87فهو ٌّ
يصور نفسه مؤيدً ا
معتل بجنون العظمة الذي ّ
ٌّ
ومعتل بال ُفصام الذي يعني
بخوارق أو مزايا مل يؤيد هبا غريه،
تصدّ ع الشخصية وغرابتها مع ذكائها وذاكرهتا واحتفاظها
بمعلوماهتا (طه وآخرون)473 ،348 ،168 :1989 ،
الطبيب
الشنطي
فتحتاج إىل طبيب يلملم شعثها .وقد رأى
َ
ُّ
حيد من تدفق املعلومات واالستطرادات (الشنطي:1997 ،
 )281وليس له غري تسجيل حديث بشار الغول وضبطه
ّــر للبطل ليساعده عىل التذكر ومواصلة
( ،)282وأنه مسخـ ٌ
الكالم (الشنطي ،)65 :2003 ،فهو مرتبط بحديث البطل
ِ
لو من األحداث ومن
فحسب ،وهذا صحيح؛ فالطبيب خ ٌ
احلوار مع غري البطل إال يف خمرج العصفورية عند فقدانه لبشار
موجه
وسؤاله للممرض عنه وتأثره هلربه ،والحظ النعمي أنه ّ
احلكي ،وموصل املعنى ،ويشبه الراوي يف املقامة الذي يسأل
البطل عن حكايته (النعمي)306 ،300-299 :2003 ،
املعي العام،
بشارا الغول ذكر منصبا له ،وهو ِّ
من ذلك أن ً
"عفوا يا بروفيسور! هل من
فخرج عنه ،فقال له الطبيب:
ً
املعي العام؟" ثم استطرد ثانية ،فقال:
املمكن أن نرجع إىل ِّ
املعي العام!!" ( ،)14وإذا تكرر استطراده رده
"بروفيسور! ِّ
إىل موضوعه بقوله" :حاجة" ،أي يكفي ( .)16وبدا الرسد
عاملا ثقافيا متنوعا ،صنعه بشار الغول ملستمعه وطبيبه سمري
ثابت ،يشبه الكتابة املجلسية يف الرتاث العريب ،لوال أهنا من
متحدث واحد ،ويبدو أن اسم سمري يشري إىل املسامرة ،كأنه
النديم ،وهو جليس الوايل ،وحييل اسم ثابت يف تصور املال
إىل مجوده وعدم مشاركته (املال ،)210 :1998 ،وهو بانتامئه
املهني إىل الطب وبانتامئه اجلغرايف إىل لبنان صار شخصية
مانحة ،وهي التي تسهم يف جتيل البطل (بروب:1996 ،
بشارا الغول جماالت للحديث املتنوع ،فهو
 )97فأعطى
ً
مهنيا بمستوى النخبة القادرة عىل التحاور يف شتى الثقافات،
وهو بصفته لبنانيا بمستوى التنوع الفكري والسيايس الذي
تتسم به لبنان ،ولكونه متخصصا يف الطب النفيس فقد حاوره
بشار الغول يف الطب النفيس وال سيام يف النظرية الفرويدية
(القصيبي )17 :2006 ،وهو يف اخلامسة واألربعني ومريضه
يف عمر والده ( )13أي يف السبعني أو ما بينهام ،وثمة سمة
خامسة لسمري وهو انتامؤه الديني إىل املوارنة إحدى طوائف
النصارى ( ،)42ومل يظهر له توظيف بارز.

(الغذامي )383 -382 /1 :2015 ،أي أنه اكتسب عون
الراوي بانتهاء جلسته مع بشار الغول؛ لكن هذا العون
فج ّن .وهذه عالمة عىل أن جلسته
انتُزع منه ملا فقد مريضه ُ
تبئريا للرسد،
مع مريضه مل تُن ّقح ،ومهام يكن فقد أنجز
ً
والتبئري هو" :عملية انتقاء للعلميات الرسدية باملقارنة مع
ما كانت التقاليد تسميه معرفة كلية" (أنجيل وآخر:1989 ،
)133؛ ويقوم بالتبئري ٍ
راو أو شخصية (القايض:2010 ،
 ،)370وتتنوع احلكايات إىل حكاية غري مبأرة ،وهي تلك
التي هلا ٍ
راو عليم ،وأخرى ذات تبئري داخيل ،وثالثة ذات
تبئري خارجي (جينيت ،)202 -201 :1997 ،وتبئري
العصفورية أسهم فيه الطبيب ،فهي من التبئري الداخيل
الثابت الذي يعرب فيه الرسد من خالل شخصية فيه ،والحظ
أسامة املال أن العصفورية هي" :كتابة الصامت سمري؛ ألهنا
تسجيل للجلسات الرسيرية التي كتبها سمري طيلة عرشين
سمريا مل يكن صامتًا،
ساعة" (املال ،)210 :1998 ،عىل أن
ً
فله صوت خمالف لصوت املريض باالستفهام والتعجب
والتذكري باملوضوع األساس (القصيبي)14 :2006 ،؛
فيندفع املريض لإليضاح والتأكيد ،أو يرجع ملوضوعه،
بشارا الغول أن يقول ما ال ُيقال إال واألظهر أنه ُقدّ م قارئا ضمنيا (القايض)316 :2010 ،
وهو بمهنته قد منح
ً
املبدأ احلواري يف العصفورية لغازي القصيبي
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وليكون
نموذجا للقارئ ليقبل فوضوية أحاديث بشار ملا سيأيت من مغامرات الربوفيسور مع اجلن واملخلوقات
ً
الغول ،وألنه جزء من بيئة الرسد ،ويؤهله هلذا عمره الدال الفضائية" (البقاعي )230 :2011 ،فكأن االسم يشري
عىل أنه مدرك لبعض أحاديث مريضه
السبعي ،وقادر عىل للثقلني البرش واجل ّن.
ّ
منازعته وخمالفته ،ولو كان دون األربعني لصار حديث
وأما بوصفه مركّبا بديعيا فهو طباق بني البشارة والتخويف
املريض أكثر أحادية ولشابه حديث اجلد إىل حفيده.
املضمر يف الغول ،فيكون هذا التضاد حامال لعاملني متباينني
وأما القصص الفرعية للعصفورية التي حتكي مغامرات بشار يف اخلوف واالرتياح عاشهام البطل ،مها عامل اإلنس وعامل
الغول ،فقد رواها بشار نفسه ،ولذلك يكون يف العصفورية اجلن.
ثالثة ساردين بأنواع كاألنواع التي ذكرها تودوروف ،وهي:
وأما النظر إىل االسم مكونًا نحو ّيا فباعتباره من إضافة
"سارد = شخصية"" ،سارد > شخصية"" ،سارد<شخص
يبش الغول ،وال معنى
(جينيت .)201 :1997 ،الوصف إىل معموله ،ويعني أن البطل ّ
ية"
له يف العصفورية.
فأما السارد املساوي للشخصية ،فهو بشار الغول الذي يرسد
وأما النظر إليه مكونا صوتيا فمتوالية احلروف :الشني
لنفسه ،ويقابله السارد األعلم من الشخصية وهو الراوي
واأللف والراء التي يف اسمه األول ،والغني والواو والالم
العليم الذي افتتح العصفورية وختمها ،وأما السارد الذي
يف اسمه الثاين جتيء يف اسم شارل ديغول (Charles de
يعلم أقل مما تعلمه الشخصية فيكاد يكون هو الطبيب.
رصح به البطل" :تعرف شارل دجيول؟
ما
وهو
،)Gaulle
ّ
قلت لك ال يكاد
واختاذ راو هبذا الضمور والسلب من املعرفة وهبذا التنوع بال شك! كانت لديه بدوره عقدة اخلواجةُ ،
بشارا الغول؛
يف التبئري أدنى العصفورية إىل احلوارية؛ ألنه ال يستطيع أن يسلم أحد من هذا الداء ،كان اسمه احلقيقي ً
عظيم ،يا
فغيه ،دجيول كان ً
يستأثر بيشء أو يتحكم فيه تغيريا أو تغييبا ،وليكون الطبيب بدأ األوالد يضحكون من اسمه؛ ّ
كالقارئ يف اكتشاف جديد الرسد ،وليكون بطل العصفورية حكيم ،ربام كان أعظم من عرفت ...كان من أقرب أصدقائي
كالبطل احلواري الذي يأمله باختني؛ أي الغني يف بناء فعال" (القصيبي ،)41 :2006 ،وهذا اعرتاف من البطل بام
وكرره يف موضع آخر؛ إذ قال
شخصيته عن كالم اآلخرين وأوصاف الراوي؛ فمن حواره حييل إليه اسمه بل شخصيتهّ ،
نتصور شخصيته ومزاجه بال متهيد من ٍ
وأفعاله
راو أو شهادة له الطبيب:
ّ
ٍ
من شخصية رشيكة (باختني ،)75 :1986 ،فاحلوارية
عفوا يا بروفيسور ،اسمك بشار؟
جتعل إلنسان الرواية ما إلنسان احلقيقة من حق الرد عىل ما " – ً
يوصف به ،وأال ُيعتمد عىل وصف غيايب كي ال يكون افرتاء  -نعم ،بشار الغول ،أمل أخربك؟
ومساسا بكرامته (.)84
ً
 قلت يل إن هذا اسم شارل دجيول احلقيقي.. 3البطل.
 واسمي احلقيقي")55( .يلحظ انقالب األدوار بينه وبني طبيبه ،فهو املسيطر عىل
ويف موضع من العصفورية حوار للبطل مع شارل دجيول
احلوار ،ويكاد جيعل عالقته بطبيبه كعالقة األستاذ بالتلميذ،
( ،)40ويف آثار أخرى للمؤلف ِذك ٌْر هلذا ال َع َلم الفرنيس،
ومن عالماته من ُْحه لقب الربوفيسور ومن ُْح الطبيب لقب
فقد استشهد بمقولة لشارل ديغول ،هي" :ال حيق للوزراء
الدكتور.
أن يشتكوا؛ مل جيربهم أحد عىل قبول الوزارة" (القصيبي،
وأما تسميته ّ
ببشار الغول فقابلة للتفسري بام يوحيه تكوينها  ،)126 :1998وقال يصف رئيس فرنسا ميرتان
"ترصفاته مع معاونيه ،كانت
التخيييل أو تنميقها البديعي أو حتليلها النحوي أو أثرها (:)François Mitterrand
ّ
الصويت.
تتسم بغري قليل من العجرفة املوروثة عن سلفه ،يبدو أن هناك
ٍ شيئا دجيوليا يطبع بطابعه كل رؤساء فرنسا" (القصيبي،
فالنظر إىل االسم بوصفه مكونًا ختييليا ييش بصورة غول
 ،)164 :2015وال يعني ذكر ديغول يف العصفورية ويف
مبشٍ ،
بشارا
ّ
قبيح حيمل اخلرب اجلميل ،ورأى أسامة املال أن ً
غريها أحادية البطل واملؤلف ،ألن املؤلف نفسه قد يتعدد بني
"كان غوال يف ثرثرته" (املال ،)210 :1998 ،ومل ِيرد أن من
أنا سطحية وأنا عميقة أي بني مؤلف فعيل ومؤلف ضمني،
سامت الغول الثرثرة ،ورأى البقاعي أن الغول جاء "إرهاصا
وهذا القول بتعدد املؤلف قد أسهم ببعثه من موته يف النقد
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احلديث ،وهو يتعزز بنظرية التحليل النفيس التي ترى تعدد .1حوارية العتبات.
األنا وبنظريات القراءة التي جعلت إنشاء املؤلف الضمني
ناص ( ،)Paratextوهو ما
بالـم ّ
من عمليات القراءة (القايض ،)368 -367 :2010 ،عتبات النص اصطلح هلا ُ
يصاحب النص األصيل ،ويسعى إىل رواج القراءة وتفسريها
والرأي أن لديغول خصوصية يف العصفورية ختتلف عن
(بلعابد ،)28-27 :2008 ،وينقسم إىل مناص حميط ملتصق
وروده يف اآلثار األخرى ،فهو مذكور لتشابه هنايته مع أمته
ماديا بالعمل ،ومناص فوقي منفصل ماديا عنه:
الفرنسية بنهاية بشار الغول مع أمته العربية ،وما قاله الطبيب
عن بشار الغول يف ختام العصفورية" :ضيعناك" -أي أننا أ  .املناص املحيط:
مل نحفظ لك قدرك -قد قيل عن شارل ديغول الذي ختىل
خـ ُّصت عتبات العصفورية بدراسة سلف ذكرها يف التمهيد،
عنه فئام من شعب فرنسا نازعوه يف ترك رئاسته حتى تركها
تلك التي عنواهنا :من األزرق إىل األزرق ،ويقصد باحثها
مع ما له من سوابق فضل يف حترير فرنسا من أملانيا (تاردس،
وقسم عتباهتا إىل مستوى
باألزر َقني لون دفتي العصفوريةّ ،
.)43 ،39-38 :2014
برصي ،ومستوى لغوي.
وأما عن مهنة البطل ومواهبه فقد قال" :أنا شاعر وقاص
ودرس يف املستوى البرصي :الغطاء [الغالف] ،ولونه،
وروائي وكاتب مقالة ورئيس حترير ومنتج سينامئي وفيلسوف
واللوحة التشكيلية ،ودرس يف املستوى اللغوي :املؤلف
وبروفيسور" (القصيبي ،)28 :2006 ،وقد جرى وصف
والعنوان واالستهالل واإلهداء.
البطل بلسان سوزي زميلته اجلامعية بأنه (دوك) صاحب
اسم املؤلف
املخترب البيولوجي يف رواية (شارع الرسدين املع ّلب) جلون وحلظ أن لون الغالف اخلارجي األزرق قد ّ
صور َ
سوابح يف بحر عميق ،وأن هذا
واسم النارش واللوح َة
شتاينبيك ( ،)69( )John Steinbeckو(دوك) املذكور وعم َله
َ
َ
موصوف بتلك الرواية بأن له "وجها نصفه مسيح ،ونصفه البحر هو البحر الذي يفصلنا عن اآلخر (املال:1998 ،
ٌ
رجل تتأكله الشهوة" (شتاينبيك ،)33 :2014 ،وأن خمتربه  ،)207 -206ويقصد البحر املتوسط أو املحيط األطليس
جيمع كائنات حية وحمنطة من األفاعي والعناكب واجلراذين اللذين مها برزخ ما بني بالد العرب وبالد الغرب.
وجمزآت برشية وحيوانية (30
واجلراد واحلالزين وسوائل ّ
وحلظ أن يف الغالف اخللفي وجه املؤلف مرسوما بابتسامة
 ،)31فهو كبشار يف الغرائب والتناقض.تشبه ابتسامة اجلوكندا ( ،)211وحلظ أن الغالف الداخيل
واشرتط باختني يف البطل احلواري" :أال يندمج مع املؤلف ...أبيض ،ويف أسفله كُتبت العصفورية باألسود ،وال تُعهد
أال يصبح بوقا إليصال صوت املؤلف" (باختني :1986 ،األغلفة الداخلية إال عىل هذا النحو ،لكنه محل ذلك عىل
حرا بل مرشدً ا للمؤلف ()90؛ "التضاد الداليل ما بني البياض وسواده" (،)212 -211
 ،)72بل يصبح البطل ًّ
ألن األول خيوض ما ال خيوضه املؤلف ،فيتخيل مآالت مل ورأى أن اجلامع بني لوحة االستديو لبيكاسو (Pablo R.
يسلكها يف واقعه؛ والتخيل والتوقع من وسائل اإلنسان يف  )Picassoوالعصفورية هو التشظي (.)213 -211
االسرتشاد والتعرف عىل النتائج.
ومن عتبات العصفورية هذا البيت:
ووزيرا كام كان املؤلف؛ لك ّن بشارا
وقد كان بشار مبتع ًثا
ً
ً "وتولوا بغصة كلهم منــــه
املبتعث تورط بوفاة زميلة جامعية هيودية؛ بعد أن غلبت
وإن رس بعضهم أحيانا"
عروبته عىل نوازعه ،وحني استوزر تعلق بالبريوقراطية التي
يمقتها املؤلف (القصيبي ،)22 :1998 ،وتلك معطيات بأن
والغصة -يف رأي الغذامي -هي مصري شخصيات
البطل مل يكن نسخة من املؤلف.
العصفورية وأحداثها ومعلوماهتا (الغذامي:2015 ،
 ،)370/1ورأى أسامة املال أن ضامئر اجلمع يف البيت حتيل
املبحث الثاين:
إىل القراء ،وضمري املفرد حييل إىل العصفورية نفسها ،وأن
حوارية النص املتعايل
القراء سيصابون بغصة من العصفورية ملا حتمله من رسور
يتناول املبحث اثنتني من املتعاليات اخلمسة عند جريار السخرية ،ورأى أن اإلهداء إىل ن ،هو إهداء إىل اللغة ،وأن
جينيت ،أما بقيتها -وهي التناص والنصية الواصفة والنصية احلرف يشري إىل أول سورة القلم (املال.)216 :1998 ،
املتفرعة -فمدرجة يف ثنايا املباحث.
املبدأ احلواري يف العصفورية لغازي القصيبي

89

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،العدد ( )١٩شعبان  ١٤٤١هـ  -أبريل ٢٠٢٠م

ودراسة املال مل تلحظ إغفال املؤرش األجنايس ،وهو أهم
املوجه القرائي (بلعابد،)89 :2008 ،
ما يف العتبات؛ ألنه
ّ
ُسمي أجناسها يف أغلفتها،
فأكثر األعامل األدبية احلديثة ت ّ
فتُسبق أو تُلحق أسامؤها بأهنا قصة أو مقاالت أو شعر أو
رواية ،...وليس هذا يف العصفورية.

املؤلف ،وأن من مؤرشات تقبل اآلخر ومساواته أن املؤلف
قدّ م نفسه ابنا ألبيه وليس دكتورا وال صاحب معايل؛ فاقترص
عىل انتسابه الطبيعي الذي يثبت لغريه أيا كان ،وترك انتسابه
يفضل به عىل كثريين.
العلمي واالجتامعي الذي ُ

وعبارات الرأي والتقريظ يف الغالف اخللفي تتجاوز التقليد
ومن أمهية املؤرش األجنايس أنه ال سبيل لوسمه باالعتباطية ،النرشي ،وتؤدي غرضا مناسبا لطبيعة العصفورية ذات
أو نسبته إىل املناص النرشي -عمل النارش -مثلام يمكن مع الفوضوية ،فهي من النقد التسويقي الذي ُيقدِّ م نموذجا من
عتبات أخرى ،مثل لون الغالف وتصميمه الفني الذي يوكل التلقي ُيرجى احتذاؤه من التلقي العام.
عادة إىل مصمم متخصص بدار النرش.
ب  .املناص الفوقي:
وغياب املؤرش األجنايس دليل عىل أن القصيبي مل ُيضع
للمؤلف حوار صحايف أجاب فيه إجابات عن العصفورية
عي لعمله جنسا
العصفورية جلنس أديب؛ فإن املؤلف إذا ّ
ً (االقتصادية2009/5/1 :م) فقال عنها" :إذا جردهتا
أدبيا ،فقد أخضعه لقواعد ذلك اجلنس ،وأقر بضوابطه
من قناع البلياتشو [التهريج] امللون ،تروي حكاية مأساة
وحدوده ،وانتخب من القراء رواده ،وجعله عرضة للموازنة
رهيبة ،لعلها أفظع املآيس يف تارخينا املعارص ،حكاية العقل
مع مثيالته ،وأمكن النقاد من معاندته يف جتنيس عمله ،غري
العريب عندما اصطدم باحلضارة الغربية ،وأفاق؛ ليجد
أن املؤلف مل يس ّلط صوته عىل عمله ،فرتكه قابال ألصوات
نفسه يف مستشفى املجانني الذي هرب منه إىل الفضاء
أخرى تديل يف جتنيسه وتأصيله ،ولتجادل هذه األصوات يف
اخلارجي" ،وقال عن وفرة املعلومات فيها " :وهناك الكثري
العصفورية وال جتادل مؤلفها.
من املعلومات ولكن النظر إليها باعتبارها جمرد استعراض
خلو اسم املؤلف من اللقب العلمي (الدكتوراه) ،معلومايت فيه قدر من التسطيح . . .هذه تقنية أخرى تستخدم
ومما ُيلحظ ّ
ومن الصفة املهنية (صاحب املعايل الوزير والسفري) ،لغرض يف نفس يعقوب ،ال يفل احلديد إال احلديد وال النقد
واقتصاره عىل اسمه واسم أبيه وأرسته ،وهي سمة عامة يف إال النقد! أحيلك إىل دراسة نفاذة للدكتور عبد اهلل الغذامي
مؤلفات القصيبي ،وهذه عالمة عىل رغبة املؤلف يف التناظر عن العصفورية ،عنواهنا :املعلومة باعتبارها بط ً
ال للعمل ،قد
مع القراء كافة ،دون تفاوت يف اجلاه أو العلم ،لكن ال فضل جتد فيها -باإلضافة إىل استعراض العضالت املعلوماتية إن
للعصفورية يف هذا عىل غريها من األعامل األدبية التي ختلو جاز هذا التعبري الغريب -إضاء ًة صغرية ،وقد ال جتد!".
أسامء مؤلفيها من صفاهتم املهنية غالبا.
وهذا املناص ال جديد فيه ألن اصطدام العقل العريب
وأما ملحوظات األلوان فلن ترقى إىل أن تكون أدلة معتمدة باحلضارة مدرك للقارئ ،ووفرة املعلومات أوكلها إىل
بذاهتا عىل يشء من هيمنة صوت املؤلف عىل أصوات عمله دراسة الغذامي ،ولعل اجلديد استحسانه هلذه الدراسة ،وإن
الرسدي ،وال عىل أن العصفورية ذات السواد هي جانب حاول أن خيفيه بوصفها بأهنا إضاءة صغرية؛ فقد أحال إليها
سمها بخالصتها التي
مظلم من الذات البيضاء الظاهرة للمؤلف؛ الحتامل أن دون غريها ،ومل يسمها باسمها ،بل ّ
يكون املرجع فيها هو الصدفة أو تقاليد النارش وال سيام مع استوعبها -وهي بطولة املعلومة -واحتج هبا للرد عىل هتمة
شهرة املؤلف الذي ُيغتنم لرتويج الكتاب بتصديره وإبانته ،االستعراض املعلومايت.
وبعض ما لوحظ هنا لوحظ يف غريه من كتب املؤلف.
. 2حوارية األجناس.
وبعض تلك امللحوظات ذات اإلخراج الفني قد جتدي
تتجىل يف العصفورية سامت أربع:
دليال إشار ًّيا ،وهو الذي يعني أن النص ليس مسوقا له،
وال مقصودا به ،وإنام جييء االستدالل اإلشاري عن تأمل أوالها :التهكم ،الذي يصنع الضحك ،الذي يعده باختني
وتفكر (الكفوي ،)99 :2012 ،ويؤتى به لالستئناس خملخال لألحادية ،وحمررا من اخلوف ،وصانعا للتعدد
والتأكيد والتكثر باحلجج ،فإذا ثبت عىل سبيل االفرتاض (باختني ،2015 ،أعامل فرانسوا رابليه .15 :حسيب،
ٍ
حينئذ .)6 :2014
أن العصفورية متثل حوارية تقبل املختلف أمكن
االستئناس بسواد كتابتها يف العنوان وببياض كتابة اسم
والثانية :الفوضوية باالستطراد حينا وباملعلومات امللفقة
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حينا آخر ،وهي فوضوية تتسق مع جنون البطل ،ومن
اآلثار العربية املبنية عىل الفوضوية كتاب الصالح الصفدي:
اخرتاع اخلُراع يف خمالفة النقل والطباع ،وهو كتاب أكاذيب
يف اإلعراب ونسبة األبيات ورشح الغريب ،فكل ما يقدم فيه
كذب ،واخلُراع يف لسان العرب جنون يصيب الناقة (ابن
منظور ،)50/5 :2008 ،وقد جاءت يف العصفورية فرصة
احلديث عن رسديات اجلنون ،لكنها مل توضح ما مثال مؤلفها
وما غايتها ،إذ قال" :حيب الروائيون الكتابة عن ال ُبله ،خذ أبله
دستوفيسكي ،أشهر ال ُبله ،أو الزين بطل عرس الزين ،الذي
أبلها [كذا] عاديا بل كان فيه يشء هلل ،أو حمدودب
مل يكن ً
نوتردام" (القصيبي ،)69 :2006 ،ومما شابه طريقة اخلراع
يف العصفورية األكاذيب اآلتية:
 "ال جيوز حبس إنسان بسبب شعره مهام كان رديئا طبقاملنظمة العفو الدولية" ()24

 بنو احلسحاس سموا هبذا ألهنم "كانوا حساسني بعضاليشء" ()38
 املجمع اللغوي مل يطلق عىل جهاز التلفزيون تسمية عربية؛ألن خادمهم أحرض الغسالة بدال منه جللسة االقرتاح؛
فتأجلت التسمية قرنا! (.)52 -51

واجلنون صنع التهكم ،ومعه العجائبية التي جتاوزت حدود
الزمان وطاقات اإلنسان ،ومنح اجلنون احلرية للبطل ليتكلم
بام شاء دون تثريب (إبراهيم .820 :2009 ،عبيدات وآخر،
.)271 :2011

والثالثة :سمة الرسد ،وليس يف العتبات ما حيدد انتامءها
الرسدي ،وقد تُل ّقيت رواية؛ حتى الغذامي الذي استحال
عنده حد الرواية وتعيريها (الغذامي-353 /1 :2015 ،
اجتامع النثرية والطول والتخييل
 )356ويؤيد تصني َفها رواي ًة
ُ
والعرصية ،وهي السامت املكونة جلنس الرواية كام تذكر
مراجع التنظري الرسدي (زيتوين .99 :2002 ،القايض،
 )204-203 :2010فالنثري ُة ُترج امللحم َة والقص َة
ُ
والطول ُيرج األقصوص َة والنادر َة واملقام َة
الشعرية،
ُ
َ
القص املرجعي من سرية ورحلة
والتخييل ُيرج
واألمثال،
َّ
وتاريخ ،والعرصي ُة ُترج األسطور َة والسري َة الشعبية ،ويبدو
أن مفهوم الرواية عىل لسان بطل العصفورية ال يتقيد هبا؛ إذ
قال" :سمعت من ساديت املثقفني أن األدب العريب مل يعرف
الرواية إال يف القرن العرشين ...ماذا عن عنرتة بن شداد ماذا
عن األمرية ذات اهلمة ماذا عن الزير سامل ماذا عن تغريبة
بني هالل الكربى ( "...القصيبي ،)32 :2006 ،لكنها

منظري الرواية يف بواكريها :هيغل (Georg W.
قيد عند
َ
 )F. Hegelولوكاش ( ،)George Lukashفقد ارتبطت
عندمها بالعرص احلديث وبالتحول من االجتامع القديم إىل
االجتامع احلديث (هيغل ،312 :1988 ،لوكاتش:1987 ،
 ،15بوعزة ،)63 :2016 ،لذلك ال يستقيم اجلمع بني جتنيس
العصفورية يف الرواية وتأصيلها من املوروث الرسدي العريب
ذي العجائبية واحلكايات املتوالدة الذي قال به الباحثان
عبيدات (عبيدات وآخر ،)274 :2011 ،وأما ِذك ُْر اجل ّن
يف العصفورية فام جاء إال بعد الصدمات الكهربائية التي
عولج هبا البطل؛ فأثرت يف خالياه الدماغية" ،وهذا حدث
تسببه الثقافة املعارصة التي ختضع لرشوط الواقع والعقل"
(الغذامي.)380 /1 :2015 ،

السمة الرابعة :العناد ،ألن البطل قد طرح قضايا معاندا
اخلصم العنيدَ فيها ،ومن
فيها ملذاهب فكرية وسياسية وكان
َ
سامت جنس الرواية التعبري عن تناقضات املجتمع (لوكاتش،
ٌ
فنون من اجلدل املنطقي ،وهو
 )15 :1987وقد تأصلت
علم معني باملناظرة بني ضدين سائل وجميب ،ومن غاياته
كام ذكر الفيلسوف الفارايب -امتحان ما ينشأ عليه اإلنسانمن اآلراء املشهورة؛ ليأخذها -إن أخذ هبا -عىل بصرية
(الفارايب ،)31 -30 :1985 ،وشاهبه يف األدب املناظرات
واملفاخرات املتخيلة ،كمناظرة صاحب الكلب وصاحب
الديك يف كتاب احليوان للجاحظ ،ومناظرات القلم
والسيف ،والصيف والشتاء ،وصاحبي أيب متام والبحرتي
يف الرتاث العريب ،...والعصفورية -مع اهتامم البحث باملبدأ
احلواري -مل تكن من هذا النوع ،ألن السائل الطبيب ليس
مر ،وباختني يرى أن
سوى مبئر حلكايات البطل املجيب كام ّ
احلوارية التي يتبناها ليست أصيلة من اجلدل بل العكس؛
إذ قال" :إنني مستمسك بتلك النظرة ،التي تقول إن
الديالكتيك خرج من رحم احلوار ،وإن الديالكتيك قد ترك
مكانه مرة أخرى للحوار ،لكن احلوار حيتل املكانة العالية"
(باختني ،2015 ،املاس والرماد ،)412 :فاحلوارية أعم من
أن تأخذ من اجلدل ،فقد ّأرخ هلا باختني باحلوار السقراطي ثم
تشكلت يف الكرنفال الشعبي ثم انتقلت إىل الرواية احلوارية،
واجلامع بينها هو تعدد األصوات من خمتلف الطبقات
(باختني1986 ،م.)190 ،177 ،159 :
وهي مع جنسها الروائي متتح من السرية الذاتية والرسد
ساخرا ،وأما فرعها الروائي فهي
متحا
املرجعي التارخيي ً
ً
وإن تضمنت رؤى نقدية وفكرية وسياسية -ال يمكنتصنفيها :من الرواية ذات األطروحة ()Novel of Ideas؛
ألن من خواص هذا النوع من الرواية :حضور الراوي
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ّ
وتوخيه إيضاح األطروحة الفكرية ،وإخضاع القارئ هجني مفتوح يتسع لالجتامع والتاريخ والفلسفة والشعر"
للتوجيه (القايض ،)208 :2010 ،والعصفورية مع حماملها (الشنطي.)59-58 :2003 ،
الفكرية ضامرة يف راوهيا بعيدة عن اخلطاب التوجيهي.
وأما عبد الرزاق عيد فعدّ العصفورية حماكاة لكتابة جيمس
وتشبه من بني أنواع الروايات :الرواية املضادة ،وهي رضب جويس ( ،)James Joyceوشاهده هو طريقة الرسد فيهام،
رصح به بشار الغول ،وعدها من نوع رواية الوضع
من النتاج الروائي الساخر بتقنيات الرواية السائدة ،فتقدم وقول ّ
أبطاال محقى أو جمانني وحبكات مفككة وحوارات فوضوية التي هتتم بوضع اإلنسان دون اعتبار للزمن (عيد:2011 ،
(زيتوين ،)102 :2002 ،والعصفورية سخرية بالسرية  ،223-222القصيبي.)67 :2006 ،
الذاتية إذ حكاها نزيل مصحة عقلية ،وسخرية بالقص
إن القصيبي قد جعل العصفورية حمتملة لعدة أنواع رسدية،
املرجعي من تأريخ وتراجم أعالم.
ومهيأة آلراء خمتلفة يف التصنيف والتأصيل ،فتبقى عىل صلة
واألقرب أهنا لتعدد حكاياهتا وعدم انتظام حبكتها من نوع حوارية بأصوات نقدية ومنجزات أدبية متنوعة ،لكن ال
الرواية ذات األدراج ( ،)Episodic Novelوال سيام أن ُيس ّلم بالتجنيس املبني عىل التشابه برسديات عجائبية قديمة؛
هذا النوع واالجتاه الواقعي ذا الرصامة العضوية طرفا نقيض ألن تلك التشاهبات عرضية ،وجيء هبا هتكام أو معارضة
(القايض ،)216 :2010 ،والعصفورية بخياالهتا العجائبية فكاهية ،واآلكد عندي أن العصفورية رواية حتققت فيها
وتشويشها للقص املرجعي انفلتت من التزام ذاك االجتاه السامت األجناسية للرواية احلديثة؛ وأن نوعها الروائي هو
ورصامته الفنية.
(الرواية ذات األدراج).

وحلظ عبد الرمحن السامعيل مشاهبة العصفورية حلكاية املبحث الثالث:
سحارة التي ألفها عبد اهلل الغذامي ،واحتملت املشاهبة عنده
ّ
املبدأ احلواري يف مستوى احلكاية.
املعارضة أو وقوع احلافر عىل احلافر فكانا نصني متسعني
تأصال من نص عجائبي قديم منحرس ،وهو ما يميل إليه يتناول املبحث نصيب طبقة أو ثقافة أو مستوى لغوي من
(السامعيل ،)239 -233 :2002 -2001 ،ومل ُيرد شخصيات احلكاية وأحداثها.
السامعيل مفهوم وقوع احلافر عىل احلافر الذي استقر عىل
. 1التعدد الطبقي.
اتفاق املعنى واللفظ م ًعا (ابن األثري )230/3 :1962 ،بل
أراد أن السحارة والعصفورية يشرتكان يف أهنام نصان متفرعان إن التعدد الطبقي وصوغ الشخصيات املعربة عن تفاوهتا هو
من نص قديم سابق ،عالقتهام به هي عالقة النصية املتفرعة مدخل للحوارية يف الرسديات ،فالشخصية جتذب طبقتها،
( )Hypertextualityإحدى متعاليات جريار جينيت ،والطبقة جتذب ثقافتها ،والثقافة جتذب لغتهاِ ،
فلزم السار َد
وجزم يف بحث آخر أن العصفورية حتمل جينات التوابع
املاهر أن يرسم الشخصية رسام داال عىل انتامئها االجتامعي
َ
والزوابع البن ُشهيد األندليس ورسالة الغفران أليب العالء واملهني ،وأن يكون ما يصدر عنها من فكر ورأي وقول
املعري ،وأهنا شاهبت التوابع والزوابع يف اجلنّي املخ ّلص
موائم لذاك االنتامء ،وسبق أن العرصية سمة تبدو مميزة
ً
الذي ينقذ البطل من ورطة ،وشاهبتها يف زيارة وادي عبقر جلنس الرواية ،إذ ظهرت يف العرص احلديث بتغري أحوال
فسجل هيغل أن امللحمة رسد العرص
و َمن يسكنه من شياطني الشعراء ،وشاهبت رسالة الغفران طبقات املجتمع،
ّ
يف االستطراد والتفسري وكثرة املعلومات واهلرب من الواقع القديم وأن الرواية رسد العرص احلديث ،وأن األول هو
(السامعيل ،)45 -34 :2003 ،والذي يظهر أن االتصال العرص البطويل؛ إذ تؤخذ احلقوق رسد ًّيا باألبطال ،وأن
بعامل الغيب كان جوهرا يف التوابع والغفران ،وكان َع َر ًضا يف الثاين هو العرص القانوين؛ إذ تؤخذ احلقوق بالقانون،
العصفورية ونتيجة من نتائج جوهرها وهو اجلنون ،فالنصية ولذلك قبِ ِ
لت امللحم ُة األسطور َة املح ّلقة يف خيال اخلوارق،
املتفرعة وقعت عىل جزء منها.
وعبت
واحتفت الرواي ُة بالواقع اخلاضع لسيادة القانون؛ ّ
وعبت
وأصل حممد صالح الشنطي العصفورية يف األعامل التجريبية ،امللحم ُة عن الطبقة العليا من النبالء والفرسانّ ،
ّ
الرواي ُة عام دوهنا ،إما عن الطبقة الوسطى (الربجوازية)
وبني مفهومه للتجريب بأنه "تطويع قواعد الفن للتعامل مع
كام يف رأي هيغل ولوكاش ،وإما عن الطبقة الدنيا كام يرى
جوهر الواقع" ،وليس التجريب الذي يلغي احلواجز بني
باختني (هيغل ،309 :1988 ،لوكاتش،15 :1987 ،
األنواع األدبية ،وكانت الرواية أنسب للتجريب ألنه "جنس
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عبود ،)12 :2002 ،وقد حلظ هيغل أن رسد العرص البطويل
ال ُيظهر إسهام أدنى الطبقات االجتامعية يف احلياة؛ حتى إن
الصناعات ال تُنسب لصانعيها ،بل يغيب ذكرهم ،أو تُنسب
فيصور الرس ُد آنذاك
لألبطال ،وخصوصا صناعة السالحّ ،
َ
البطل وهو ُيشكّل سيفه ،أو يربي سهمه (هيغل:1988 ،
 ،)406-405وهذا الوعي بالتحول الطبقي ال يبدو حارضا
عب عنه بطله بشار الغول ملا تكلم
يف التصور النظري الذي ّ
عىل أصالة الرواية من سرية عنرتة واألمري ذات اهلمة ،...وقد
يكون من حججه أن ذاك التحول االجتامعي غريب؛ وقد ن ّبه
بوعزة عىل أن هيغل وغريه ين ّظرون آلداهبم أو العتقادهم
باملركزية األوربية وهامشية ما عداها (بوعزة،)60 :2016 ،
وهذا ما يوائم رؤية البطل لواقع الصلة العربية بالغرب الذي
نعته بعقدة اخلواجة؛ فال يعتد هبذه العرصية سمة أجناسية،
صفر من التعدد الطبقي ،فبيئة
وال يعني هذا أن العصفورية ٌ
املستشفى أربعة :ممرض وطبيب ومدير ومريض ،مع طبقات
يف عوامل املجتمع والسياسة.

ومن حكايات بشار الغول جتربته الوزارية ،وفيها توىل وزارة
وفصل يف سياسته ،وهي اإلكثار من اللجان،
الشؤون اهلامةّ ،
واحلرص عىل التغطية اإلعالمية ،والزيارات املفاجئة التي ال
يعلم عنها سوى الصحف املحلية ووكاالت األنباء العاملية!
يوجه كل يشء ملنفعته،
ويف هذه التجربة صورة املسؤول الذي ّ
فهو مثال عىل طبقة إدارية ال هتتم إال بمصلحتها ،فاللجان
فرصة لتحميلها أعباء العمل ،والتغطية اإلعالمية فرصة
لإلهيام بتتايل اإلنجاز ( ،)80 -76ومن عالمات انتفاء
األحادية أن ُيشعر املؤلف قارئه بأنه َيسمع كل العالقات
احلوارية يف ظواهر احلياة وبيئاهتا (باختني1986 ،م.)59 :
. 2التعدد الثقايف.

إذا كان بطل العصفورية يتكلم من جنون أليس من املتوقع
أهنا ضئيلة املعرفة والثقافة تبعا النتفاء العقل عن بطلها الذي
استعمرها بحواراته؟

إن املتوقع ال يأتلف مع واقع العصفورية ،فقد تعددت موارد
والتعدد يف طبقية املستشفى املمرض والطبيب واملدير ليس الثقافة ومذاهبها يف العصفورية ،فبدا جنون بشار الغول نوعا
صور لصاحبه صغر الزمان واملكان،
فاعال فعالية كبرية؛ فاملمرض شفيق حرض يف أول العصفورية من ُذهان العظمة الذي ّ
املريض إىل الطبيب (القصيبي ،)10 ،9 :2006 ،وأنه َحك ٌَم عليهام وعىل ما فيهام من أعالم وقضايا مهام اتسعا.
ل ُيس ِّلم
َ
ويف آخرها ل ُيس ِّلم الطبيب إىل املدير ()303 ،302؛ فليس
وملا كان احلمقى يف الرتاث األوريب يف الزمن الوسيط صوت
للممرض من أحداث سوى ذين ،وأما شخصيته فرسمها
الثقافة الشعبية (باختني ،2015 ،أعامل فرانسوا رابليه:
املؤلف ،فهو الضخم املبتسم ،وهي صورة مثالية ملمرض
 )20كانت أفواه املجانني يف الرتاث العريب قد ُأخذت منها
محل النزيل بضخامته
بمستشفى لألمراض العقلية قادر عىل ْ
احلكمة ،حتى صنّف فيهم أبو القاسم احلسن بن حممد بن
حتمله بابتسامته.
وعىل ّ
حبيب -وهو من وفيات القرن اخلامس اهلجري -كتاب
عقالء املجانني ،بل نُسبت إليهم فيوضات من العرفان
ابتدعتها بعض الطوائف التي احتفت باجلذب واملجاذيب،
وهم الذين ُجذبت منهم عقوهلم ،وسبحت يف األنوار العلية،
فذهب عنهم عقل التكليف (ابن خلدون،)164 :1996 ،
ولينظر إىل أخبارهم يف الطبقات الكربى للشعراين وغريه،
والشاهد منه أن شخصية املجنون له صورة يف الرتاث ذات
نصيب من الثقافة (عبيدات وآخر ،)271 :2011 ،فبشار
الغول هو املجنون املجذوب ،أو املجنون املتكلم حكمة.

لكنه مع حضوره اخلافت قد اغتُنم لبيان طبقة املريض؛ فبشار
يتطاول عليه ،ويكشف عن التصاقه بطبقات عليا" :شفيق
شفيق تعال هنا فورا ...اطلب يل فورا فخامة الرئيس" (،)9
ثم تأكد هذا ملا قال له طبيبه" :بتاريخ العصفورية ما سكن
مريض بجناح" ( ،)11وأما املدير ُ
فذكر مرة واحدة يف آخر
ٌ
العصفورية؛ ليخربه املمرض بأن الطبيب ُج ّن ( ،)303وأما
الطبيب فلمهمته العالجية كان شأنه يف العصفورية شأن
املستمع والسائل واملذكّر؛ وهذا ال يريض بشار الغول؛
فصنع سببا لتلقيه أحاديثه غري مهمته الطبية ،وهي أنه يف
والعصفورية يغلب عىل أوهلا األديب وعىل آخرها الفكري
مرتبة علمية أقل منه" :أما أنا فأعرف أشياء كثرية متفرقة
والسيايس ،وقد صممت شخصياهتا عىل أن يكونوا ذوي
ومرتابطة ،آخذ من كل علم بطرف ،وهلذا فأنت جمرد دكتور،
آراء ،وأن يصارعهم أو خيافهم البطل ال عىل مال وال عىل أي
أما أنا فربوفيسور ،ما هي مرتبتك العلمية؟
مكتسب مادي ،بل كان اخلالف عىل الرأي ،وهذه من عالمات
أستاذ مشاركاحلوارية (باختني1986 ،م ،)9 :ولتزاحم املعلومات عدّ
الغذامي املعلومة شخصية من شخصيات العصفورية ،بل
هل رأيت؟ مشارك! أما أنا فربوفيسور ُفل بروفيسور ،ال بدالبطل العميق هلا ،وأهنا أنثى ولود لعوب حرة من سياقات
يا دكتور أن تذكّر نفسك دائام بجهلك كل يوم" ()18
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الثقافة (الغذامي،)382-381 ،374 ،370 /1 :2015 ،
وكان األنسب حينئذ اإلفادة من مناويل غريامس التي نقلت
حتريك األحداث من الشخصيات البرشية والعاقلة إىل
فواعل حتتوي كل مؤثر يف سريورة الرسد (القايض:2010 ،
 ،)427وما دامت املعلومة هبذا الشأن ،وبحسب حتليل
الغذامي ألثرها فإن املنوال الذي متثله املعلومة هو منوال
الذات ،ويصحبه املنوال املساعد ،ويمثله االستطراد الذي
أسهم يف توالدها ،ويقابله املنوال املعارض الذي يمثله جدية
الطبيب أحيانا إذا أراد من مريضه الرتكيز يف موضوع وعدم
اخلروج عنه.

أو تتخري هلا لفظا حسنا ،أو جتعل هلا من فيك خمرجا َ ِ
س ّيا،
فإن ذلك يفسد اإلمتاع هبا ،وخيرجها من صورهتاِ ،
ومن الذي
أريدت له ،و ُيذهب استطابتهم إياها واستمالحهم هلا".
ٌ
متخذ حج ًة
(اجلاحظ ،دون تاريخ ،)146-145/1 :وقوله
ملن دعا بإدخال العامية يف فنون الرسد ،ولو يف حواراهتا.

ومن حيث الشخصيات ،فبشار الغول له استعامالت لغوية،
بل له سلطة لغوية يف التعريب واالشتقاق والتفسري ،وقد حلظ
بشارا الغول -قد استوحى من
البقاعي أن القصيبي -وليس ً
الثعالبي تسمية احلاالت بتدرجاهتا ،فالزنجي بأمريكا يسمى
نيجر ثم نيجرو ثم كلورد ثم بالك ثم أفريكان (البقاعي،
ويف العصفورية اكتشاف آخر مل يكتشفه البطل ،بل ظل عىل  ،223 :2011القصيبي.)56 :2006 ،
جهله به ،وهو اآلخر اليهودي غري الصهيوين ،ومتثله شخصية
وسلطته اللغوية أكثرت من تأمله يف األسامء فيعللها ،أو
سوزي الزميلة اجلامعية لبشار الغول (شقروش:2015 ،
حوله
حيوهلا إىل الضد ،مثل الزعيم :صالح الدين املنصور ّ
ّ
 )280 -277فقد كانت تعينه عىل طباعة خطبه يف نرصة
إىل :فساد الدنيا املهزوم (البقاعي،229 -228 :2011 ،
فلسطني ،ومل يكن يعلم بديانتها ،ثم فاجأه عقد تلبسه ،به
القصيبي)207 :2006 ،
النجمة السداسية ،فرصخ" :تطبعني خطبي يف تأييد القضية
الفلسطينية وال تتكلمني؟! هل أنت جاسوسة" (القصيبي ،ومن سلطته اللغوية أنه تك ّلم بعدة مستويات ،منها:
 ،)74 :2006واجته احلدث إىل رضهبا ،وخروجها من الشقة الفصحى الدارجة إعالميا ،وهي الغالبة ،والفصحى غري
ساخرا" :تنفست عندها الصعداء ،أنا
باكية ،ووفاهتا بحادث سيارة ،والقبض عىل بشار وحماكمته ،املفهومة ،ويتحدث هبا
ً
فصل ال أعرف ما هي الصعداء" ( )36أو التشبه بالفصحى مثل:
وحتويله إىل املصحة النفسية ،ومل يأت يف احلكاية ما ُي ّ
"تغزل فيهن جهارا هنارا سهارا ،ال تقل يل :ما معنى سهارا؛
يف شخصية سوزي ،هل كان بني هيوديتها ونرصهتا للقضية
ّ
الفلسطينية تناقض؟ هذا ما ظنه البطل ،والقارئ يعلم أن ِمن فهذه جاءت عفوية ،مثل :أهيا القايض بقم ،قد عزلناك فقم"
ٍ
معاد للصهيونية ومرشوعاهتا ،فهو إذن من ( ،)38وتكلم باإلنجليزية مكتوبة بأحرف عربية مثل" :مور
اليهود َمن هو
أو لس" (.)16
سيكتشف هذا اآلخر الثقايف.
وليس هلذه االستعامالت ضابط؛ بل قد جتتمع يف فقرة واحدة،
. 3التعدد اللغوي.
ِ
مثل" :وطئوه بأقدامهم ،يعني راح يف داهية ،ككيد ذا بكت"
يرى عبد املجيد حسيب أن حتقيق التعدد اللغوي يف كتابة
( ،)49وعدها عبد الرزاق عيد مؤثرة سل ًبا يف سالسة قراءة
ويعمقها (حسيب،)4 :2014 ،
الرواية يف ّعل احلوارية
ّ
العصفورية (عيد.)218 :2011 ،
واألقرب أنه عالمة تنوع تدل عىل خصوصية كل ذي طبقة
وثقافة؛ ألن صف الشخصيات بمستوى لغوي واحد إلغاء ويلفت حضور أيب منصور الثعالبي النيسابوري مع
لتاميزها التعليمي واإلقليمي ،وأما توخي الظواهر اللفظية االنفعاالت باأللفاظ املتدرجة من حالة إىل ما هو أشد منها
املألوفة فيعني استيعاب ما ال تستوعبه اللغة الرسمية التي أوردها يف كتابه :فقه اللغة ورس العربية ،ففي احلب:
"اهلوى ثم العالقة ،وهي احلب املالزم للقلب ،ثم الكلف،
(باختني ،2015 ،أعامل فرانسوا رابليه.)33 :
وهو شدة احلب ،ثم العشق ،ثم الشعف" (القصيبي،
ويف العصفورية مستويات لغوية ،منها العامي والفصيح ،وقد
 )30 :2006وذكر تدرجات اجلوع ()50؛ وتدرجات
عد باختني التعدد اللساين يف الرسديات اهلزلية أكثر وضوحا
الغضب ( ،)51وتدرجات العداوة ()52؛ وتدرجات األكل
وأمهية ،ففي هذا التعدد َج َوالن بني بيئات خمتلفة وحتديد
()284؛ فصارت وسيلة لوصف انفعال الشخصية.
ٍ
اجتامعي للشخصية ،وعند اللجوء لِ ُل ٍ
تغليب
مشرتكة
غة
ٌ
لرأي عام أحادي (باختني ،)73 :1987 ،واجلاحظ قد قال ومن حيث األحداث كان لبشار قصة مع جممع اخلالدين،
ما يشبه هذا" :إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام ،وملحة وهو جممع اللغة العربية بمرص ،فذكر عضويته فيها ،وذكر
من ملح احلشوة والطغام ،فإياك وأن تستعمل فيها اإلعراب ،شخصياهتا ،الذين شاخوا وغلب عليهم اخلمول ،وميز بشار
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املنكفئ ُة عىل نفسها املستعلي ُة عىل غريهاُ ،
فخطبه يف افتتاح
املرشوعات تق ّع ٌر لفظي ساخر ومرذول ،يقول عن نفسه:
"كانت لدي خطبة لكل افتتاح ،وكنت أميل إىل السجع يف
خطبي ،عند افتتاح شوا ّية كنت أقول :شعوري اليوم هو
شعور أي مواطن ذي ُلاجة ،حيس احلاجة .)77( "...

فتي يف الستني من عمره! ألن
الغول نفسه من بينهم بأنه ٌّ
املجمع ال يقبل إال من بلغ الثامنني ،وحرض مناقشتهم الختاذ
بديل عريب جيعلونه اسم ملخرتع أجنبي ،وذكر خطاب رئيس
املجمع يف افتتاح اجللسة ،وهو" :أهيا السدنة اخلالدون! أهيا
السدنة اخلالدون! اسمعوا وعوا! اسمعوا وعوا! استخرع
َس َفل الفرنجة ماكيناء ،تستشفط هيوىل اإلنسان استشفا ًطا
موجه لنقد التفرد بالزعامة ،فالقائد
بالكامرياء  ،...نود هذه الليلة تسمية هذا املستخرع وخطاب العصفورية ّ
الفردي سيصدر عن حوافز ذاتية ،وسيسعى إىل غايات
الشيطاين" ،ثم صار ملثل تلك صيغ املد املتكلفة تكرار يف
مها مجاع ًّيا وال نف ًعا عا ًّما ،إذ روى بشار الغول
خاصة ال متثل ًّ
حوارات البطل.
حديث اجلنرال موشيه عن الزعيمني صالح الدين املنصور،
وبرهان رسور بعد أن خيبا ظن بشار" :ال نخاف أي حركة
املبحث الرابع:
تنتهي بتسلط فرد ،التعامل مع فرد أمر سهل ،بمجرد أن
املبدأ احلواري يف مستوى اخلطاب.
تعرف نقاط ضعفه تصل إىل مقتله؛ يف كل إنسان نقاط
يتناول املبحث نصيب طبقة أو ثقافة أو مستوى لغوي من ضعف ،حصان طروادة وكعب أخيل" (.)281
الرأي الذي تتجه إليه العصفورية.
ومما حيتمل أنه حييل إىل التاميز الطبقي أن العصفورية رمزت
إىل طبقة مغيبة بفئة غيبية ،فقد تناولت عا َلـ ًام غري برشي :عامل
. 1الطبقية بني األحادية واحلوارية.
اجلن وعامل الفضاء ،ويلتقي هذان العاملان مع الطبقة الدنيا يف
اجتهت العصفورية إىل نبذ أدواء الطبقية ،وال سيام يف الواقع
الغياب والرباءة من أوضار النخبة املثقفة والنخبة اإلدارية،
العريب ،يقول البطل" :أغنياء عربستان مصابون بالكآبة؛
ويبدو أهنام مهرب فيه خفاء يواجه اخلفاء الذي يف الصهيونية،
وسبب كآبتهم فقراء عربستان ،وفقراء عربستان مصابون
فالبطل أخفقت جتاربه مع سوزي وعفراء وصالح وبرهان،
بالكآبة؛ وسبب كآبتهم أغنياء عربستان ،وقس عىل ذلك،
وكانت الصهيونية ُ
بخفية وراء إخفاقاته ،فهرب إىل ذينك
سبب كآبة احلكام املحكومون ،وسبب كآبة املحكومني
العاملني.
احلكام ،سبب كآبة املرىض األطباء ،وسبب كآبة األطباء
املرىض" ( ،)31وقد ُو ِّظفت سخرية العصفورية يف ذم ب  .التاميز العرقي.
الطبقات املنكفئة عىل نفسها املغرتة بذاهتا ملنصب أو عرق
ٍ
مستعل
العصفورية عرضت األعراق عرضا طبقيا ،ففيه عرق
عىل النحو اآليت:
مهيمن ،وعرق مستضعف ناقم ،كام بني الغرب والعرب،
وما بني سادة القبيلة ومواليها ،إذ قال يف اإلنجليز "ال تستهن
أ  .التاميز اإلداري.
باإلنجليز يا حكيم؛ اللؤم جيري يف عروقهم جمرى الدماء"
وتتمثل الطبقية اإلدارية يف شخصية وزير الشؤون العامة
( ،)33وقال يف الفرنسيني" :أال تعرف الكره العرقي الذي
التي هي إحدى شخصيات بشار الغول ،وبان فيها عدة
يواجه العرب يف فرنسا؟ أال تقرأ اجلرائد؟ إذا حتجبت فتاة
صفات منها :هوسه باملركزية ،فال يمر يشء إال بتوقيعه ،عربية فصلوها من املدرسة ،)39( "...فصوت بشار ِ
يصم
يقول" :وقعت بيدي اليمنى حتى أصيبت باحلكّة ،ثم وقعت
الغرب بالرش والعدوان ،وحينا ُيظهر بعض أفراده بشخصية
وقعت ِبرجيل ،ثم
بالتقرح ،ثم
بيدي اليرسى حتى أصيبت
ُ
ّ
حازمة وعملية ال تتأثر باستفزاز ،يتمثل ذلك يف حوار بشار
وقعت بأسناين" (.)80
القايض ثم الطبيب إبان ابتعاثه ،وكالمها أمريكي (-86
ٍ
ماض يف استجوابه ،وبشار يرد باألشعار،
وكان ضحية هوسه باإلعالم؛ فقد زار مستشفى زيارة  ،)106فالقايض
تفتيشية؛ فابتيل بحامقة منسوبيه؛ إذ ظنوه مريضا فخدروه فال يستفزه ذلك ،والطبيب الغريب مسيطر عىل حواره مع
وأجروا له عملية ،واستأصلوا منه بعض أعضائه ( -78بشار أفضل من سيطرة الطبيب العريب.
 ،)79وهذا دال عىل أن املركزية اإلدارية تصنع موظفني آليني
ويف متايز األنساب ذكر سحيم عبد بني احلسحاس (،)37
يتبصون قبل أن ينفذوا.
ال دراية هلم ،وال ّ
ومل يستفض املؤلف فيه؛ ألنه خصه قبل العصفورية بإصدار
وقد اجتمعت يف ذاك الوزير الطبقي ُة اللغوية والطبقي ُة اإلدارية شعري عنه كتبه سنة 1995م سامه سحيم ،وكتب فيه مقاال
املبدأ احلواري يف العصفورية لغازي القصيبي
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عام 1987م أورد فيها أبياتًا لسحيم ،وذكر مأساته (القصيبي ،عربية كالواليات املتحدة األمريكية ،إذ ذكرها بشار الغول
دون تاريخ ،)30 :وهذا مما احتدت فيه موضوعات البطل وهو مبتعث يف أمريكا ،وبرفقته مبتعثون من دول عربية:
"كنا نحلم بواليات عربية متحدة مثل الواليات املتحدة
وموضوعات املؤلف.
األمريكية ،نريد أن نسافر عرب األمة العربية فال يصدنا مجرك،
. 2الثقافة بني األحادية واحلوارية.
وال يعرتض طريقنا خمفر" (.)53
الثقافة من أهم ما تقاس به احلوارية ،وليس احلكم هبا أو
صوت التبعية والقطيعة
بشارا يصنع من
والذي يظهر أن
َ
ً
بعدمها أو بتقلصها من جهة التحدث عنها بل من جهة
صوتا ثالثا حيدد اإلفادة من الغرب يف الوحدة واخلدمة
حديثها عن نفسها ،أي أن اآلخر يظهر بوصفه ذاتا فاعلة
اإلدارية املتطورة ،وليس يف املذهب السيايس وال االقتصادي
 Subjectوليس بوصفه موضوعا ( Objectباختني،
وال االجتامعي ،إذ قال عن الديموقراطية" :مل نكن نصدق
1986م ،)15 :وأبرز القضايا الثقافية يف العصفورية:
كل ما نسمع عن الديموقراطية ،كنا نرى بأعيننا سيطرة
الصهاينة عىل الكونجرس رغم الديموقراطية ،وكنا نرى
أ .عقدة اخلواجة.
سمون أيامها بامللونني-
حتدث العصفورية عن عقدة اخلواجة واالستالب كيف كان الزنوج -الذين كانوا ُي َّ
يعاملون يف املجتمع األمريكي الديموقراطي" ( ،)56وقال:
واالستغراب ببيان عوار الثقافة الغريبة ،وأهنا ال تصل إىل أن
"مل نكن نعتقد أن الرأساملية نظرية نازلة من السامء ،كنا نرى
تكون الثقافة احللم ،واملنفذ احلضاري ،والتمدن النموذجي،
بأعيننا امللونني يبحثون يف صناديق القاممة" (.)57
ورأى بشار الغول أن عالقة اهليام بالغرب كانت من طرف
واحد" :إن االستغراب عكس االسترشاق ،االستغراب هو ومما انتقد من الثقافة الغربية الفرويدية ( ،)88 ،75والفرويدية
صورت اإلنسان أسري طفولته
أن هتيم بالغرب ح ًبا ،واملفارقة غري دقيقة؛ فاملسترشقون مل معلم من معامل الثقافة الغربيةّ ،
حيبوا الرشق" (القصيبي)56 :2006 ،؛ ألننا -نحن العرب مكبال بعقدهتا ،وتقابلها الثقافة الدينية التي تراه قابال للتغيري
يف نظر بشار -إذا وص ْفنا أحدَ نا بأنه من املستغربني فمعناه والتهذيب ،فتخالف املسلكان حتى زعمت الفرويدية أن
فكرا أو سلوكًا ،وأما من ُوصف من الغربيني ذلك التهذيب سيزيد النفس اعتالال ،فيصنع هلا أنا عليا
أنه تا َبع
َ
الغرب ً
بأنه مسترشق فعالقته بالرشق عالقة ا ّطالع ،وليست عالقة مصطنعة ،تتذبذب األنا السفىل بينها وبني غرائزها ،وبشار
يمقتها نظريا؛ ألهنا سلبت من الطفولة براءهتا" :من الذي
اتّباع.
سمح للدكتور جونسون برسقة طفولتي عىل هذا النحو؟
ّب ثانيه
واختذ للبلدان العربية مصطلح عربستان ،وهو مرك ٌ
بتشويه عالقتي مع أيب وأمي وإخواين وأخوايت؟ ...أين
أعجمي؛ يشري إىل عجمة العرب املعارصين ،ويوحي إىل أهنم
ذهبت ضحكات الطفولة؟ هل كانت كلها نداءات جنسية
مل يعوا ثقافتهم األصيلة ،فلم يعوا منها حتى ختييالهتا التي
"أتوسل
مب ّطنة؟" ( ،)87ويقول لطبيبه يف مصحة بالكبول:
ّ
تفرق بني العقبان والنسور ،فتمدح باألوىل ،وتذم باألخرى:
ّ
إليك! ال تبدأ احلديث عن عقدة أوديب ،والغرية من األب"
"الصحفيون العربستانيون ال يعرفون الفرق فهم كثريا ما
أصل لبعض مباحثها عربيا ،فقال" :أنتم
يتحدثون عن نسور اجلو واملقصود عقبان اجلو ،حتى ال ُكتّاب ( ،)181لكنه قد ّ
يا معرش األطباء النفسيني تعتقدون أن فرويد أول من تن ّبه
والشعراء العرب كثريا ما خيلطون بني الطائرين ،والشاعر
إىل الرموز اجلنسية التي تنطوي عليها األحالم ...ماذا لو
الكبري عمر أبو ريشة كتب قصيدة مجيلة عن النرس ،كانت يف
أخربتك أن ابن سريين سبق فرويد إىل كشف الدالالت
حقيقتها عن ال ُعقاب" (.)168
اجلنسية لألحالم" ()103؛ ولعل اجلامع بني املوقفني من
ومن عقدة اخلواجة نفذ بشار الغول إىل احلديث عن أعالم الفرويدية هو الصوت الثالث الذي يميل إليه بشأن الصلة
عرص النهضة العربية ،بانتقادات ألعالمها وسامهتا" :مل تبق بالغرب.
يف أوربا قطع ،وزعوها عىل أصحاب عقدة اخلواجة ...أوربا
ب .قراءة الرتاث.
شبه فاضية اآلن من األوربيني ،هذه قطعة الطهطاوي ،هذه
يف غري مرة يرى أن بعض العرب املتأخرين مل حيسنوا قراءة
قطعة الشيخ حممد عبده ،هذه قطعة طه حسني" (.)29
موجهة مل َّ
تتوخ حيا ًدا ومل تراع تنو ًعا،
وإذا كان ظاهر الصوت يف هذا أحاديا يوحي بانتحال تراثهم ،وأن هلم قراءة َّ
أنصارها أن تأخذ "كفريات
حتى إن احلداثة ت ََص ّو َرها
ُ
بشارا عينه يتمنى واليات متحدة
القطيعة مذه ًبا فإن
ً
ابن الرواندي امللحد ،وهرطقات بشار األعمى الناصح،
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وشعوبيات أبو [كذا] نواس الغالمي الزنديق ،ورش عليها
عليها شكوكيات أيب العالء املعري ،وتقعرات أيب متام...
فينتج كوكتيل صدمة احلداثة" ( ،)40والعنارص التي تتكون
عتامت
منها مخسة ،أربعة منها ثقافية ،وأخريهتا لغوية ،وكلها
ٌ
تراثية تدل عىل سوء انتقاء.

رأسا للعقالنية
ومن قبل قال يف املأمون الذي يعده أولئك ً
يف احلضارة اإلسالمية وراعيها" :تل ّقف نظرية املعتزلة يف
خلق القرآن وتبنّاها ،وكان هدفه أن ُيضعف من تأثري القرآن
يف نفوس املسلمني! ما دام القرآن خملوقا فيجب أن ترسي
وأوهلا أنه
عليه القوانني التي ترسي عىل بقية املخلوقاتّ ،
ال كامل ملخلوق! اضطهد اإلمام أمحد بن حنبل وأقام حماكم
تفتيش" ( ،)103وهذه صورة مضادة نقلت املأمون من را ٍع
للحضارة اإلسالمية إىل مبت ٍغ إلضعافها من أساسها ،ومن
صورة اخلليفة الذي اتسعت جمالسه للمثاقفة وخزائنه للرتمجة
إىل املستبد الذي ضاق بمخالفيه ،وامتحنهم ،ونكّل هبم.

ومما يلفت أن ما قاله بطل العصفورية يف أيب الطيب املتنبي
غري ما يقوله مؤلفها ،فبشار قال عنه" :كذاب" ،ووصف
أحد أبياته بأنه مبالغة ممجوجة ( ،)64وتكلم عن خدعة
األدباء للنقاد ،وبدأ بجميس جويس األب الروحي للرواية
احلديثة" :جويس الليئم كتب هذه الرواية لنزفزة النقاد
والقراء ،وجعلهم يتحدثون عنها إىل األبد" ( ،)67وقال إن فأين من جيهر بني أنصار التحديث بمثل هذا يف املأمون
واملعتزلة ،فكان ال بد من ستار العصفورية ،غري أن املؤلف
املتنبي سبقه ملثل هذا ،فقال عن بيته:
مل َي ْسلم من نقد ،فقد نقده عبد الرزاق عيد عىل نقد بطله
"وفاؤكام كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه
للمعتزلة ورده عىل دعوى متثيلهم للعقل" :نقد يفاجئ
سامجه
يوجه سهام نقد أشعرية حمافظة ضد
قارئ القصيبي؛ إذ ّ
...هل فهمت شيئا؟ وال أنا ،وال سيف الدولة ،وال ابن جني االعتزال...إن هذا الرد ال يتناسب مع العمق الثقايف الذي
تتسم به كتابة كاتبنا" (عيد ،)221-220 :2011 ،وليس
حامل أختام الشاعر" ()68-67
نقد بشار للمعتزلة من كنانة أشعرية كام ظن عيد ،فاألشعرية
وقال عن بيت آخر:
قد ناهلا نصيب من نقده؛ إذ انتقد نفي األسباب من أيب احلسن
األشعري وأيب حامد الغزايل ،فقال" :بدون نظرية السببية ال
"أحا ٌد أم سداس يف أحاد ُلييلتنا املنوطة بالتنادي"
يمكن أن يتحقق أي تقدم علمي  ...ولكن اهلل ق ّيض هلذه
 ...كان يفعلها عامدا متعمدا إلغراء الناس باحلديث عن
األمة بطلني ،ابن حزم األندليس وابن تيمية احلراين أنقذا
أمر ببيت من هذا النوع
األبيات املشكلة ،أما أنا فعندما ّ
نظرية السببية" (القصيبي ،)157 :2006 ،فزاد تنوهيه بابن
ِ
لعب غريها" (.)68
أضحك ،وأقول :ا ْ
تيمية اعرتاضا من عيد؛ فقد كان ينتظر من املؤلف غري ذلك
أما املؤلف فمكانة املتنبي عنده معلومة ،وقد دافع عنه ملا (عيد.)222 :2011 ،
مبدع عظيم
قال الغذامي مفتتحا أحد فصول كتبه" :املتنبي
ٌ
الذي يبدو أن العصفورية نقد ملآل الثقافة العربية املعارص،
أم شحا ٌذ عظيم؟!" (الغذامي ،)93 :2000 ،وأن يف مدحيه
وليس للثقافة العربية باملطلق ،وليس لنقد الرتاث واألصالة
الكذب والباطل ( )169فرد القصيبي يف حوار صحفي عن
وال لنرصة التقدمية والتحديث ،كام هو مألوف يف األدب
ِ
املحاورة" :املتنبي كذاب ...هكذا يتحدّ ث كتاب
سؤال
املقنّع ،فهي صوت من داخل تيار النهضة والتحديث إلعادة
النقد الثقايف للدكتور عبد اهلل الغذامي ،ما رأيك؟" فأجاب:
االعتبار لألصالة ورموزها ،فلقد صار لتيار التحديث من
"أكتفي بالقول إنه قيل عن املتنبي عرب السنني ما هو أسوأ
التمكن ال ُق ْطري وامليض الزمني ما يكفي ملساءلته ،وأن جيري
بكثري جد ًا مما قاله صديقنا الغذامي ،واملتنبي -كام ترين -ال
يوجه للرتاث
زال يف صحة وعافية!" (صحيفة اجلزيرة :ع ،)10262فكان النقد عىل عكس السائد ،فالسائد أن النقد ّ
بدعوى أنه هو املهيمن املكني املوصوف بالرجعية ،وأن
بشار كالغذامي وليس كاملؤلف يف نقد املتنبي.
العرصنة هي املستضعفة الالئذة.
ومن الناحية الفكرية اختذ معارصون حتديثيون املعتزلة روادا
ّ ً . 3اللغة بني األحادية واحلوارية.
هلم يف العقالنية واحلرية ،فقال عن هؤالء الرواد" :عندما
مر ،وهي ختدم
وصلوا إىل السلطة فرضوا آراءهم عىل الناس بالعنف ،أين يف العصفورية استعامالت لغوية متعددة كام ّ
بشارا الغول عارف بلغات أجنبية
ذهبت حرية اإلرادة؟ طارت احلرية من الشباك عندما دخلت خطا ًبا أول ًّيا مفاده أن
ً
وبلهجات عربية داللة عىل موسوعيته (أبوملحة:2010 ،
السلطة من الباب" (القصيبي.)152 :2006 ،
.)464
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وأما اخلطاب الثاين فهو االحتفاء بجامليات اللغة العربية
املعنوية دون مجاليتها اللفظية ،فاالستعانة بمفردات الثعالبي
كانت إحياء بأن اللغة معك حتى يف انفعاالتك ،تبني ملحاورك
تعوض
وقارئك مستوى غضبك وعشقك وحزنك ،وأهنا ّ
الصورة واملشهد املرئي للشخصية ،مثل قوله" :كنت أدرس
يف فرنسا ،وهامت الفرنسيات يب ،هل تعرف الفرق بني أحب
فصلها الثعالبي
وهام؟ ال تعرف؟ اعلم إذن أن للحب مراتب ّ
النيسابوري( ".القصيبي.)30 :2006 ،
وقد حط البطل من الركام اللفظي املتمم للوزن يف الشعر
وللسجع واجلناس يف النثر ،وكان عرضها يف العصفورية
أحاديا؛ ألن اجلاملية اللفظية عرضت عرضا هييئ السخرية
هبا ،وخاصة يف حكاية بشار الغول مع املجمع اللغوي،
فصوت بشار الغول هو أن" :لكل أمة لغة واحدة ،ولكم 77
لغة  % 90 ،...من شعبكم ال حيسنون قراءة وكتابة ،وخرجيو
جامعاتكم ال ينطقون مجلة واحدة صحيحة ،ورؤساء
حتريركم ال يكتبون إال بمصححني؟!" ( ،)52فالصوت
الذي يتبناه بشار هو تقليص املستويات اللغوية وتقارهبا ،وال
يتم تقارهبا إال باجتناب املجمع اللغوي للغربة التي جتيء من
شيخوخة أعضائها وفقداهنم للمعارصة وظنهم أن اإلجادة
بالوحيش الغريب من اللفظ.

تناسب كل فئة اجتامعية وتدل عليها ،ومنها ألفاظ كثرية يف
املعاش اليومي ،جتمع الفصاحة واجلاذبية واملطابقة للواقع
()193-192؛ فتستحق الوصف باللغة االجتامعية التي
ّ
لتفردها
عرفها باختني بأهنا" :اجلملة
املشخصة واحلية ؛ ّ
ّ
االجتامعي الذي يمكنه أن حيقق ذاته يف نطاق اللغة الواحدة"
(باختني ،)141 :1988 ،وقد سلب علم البالغة العربية
الفصاحة من الكلمة الغريبة الوحشية (القزويني:1971 ،
 ،)73ومن عامية العصفورية ما ال يقرأ إال عام ًّيا ،فالعامية
إن ظهرت فيها ظهرت خالصة ال فصاحة فيها ،ومعها كلم
أعجمي بأحرف عربية ،مثل :نفر مايند ،وبنجور.
فالعصفورية إذن أسمعت مستويات لغوية ،وتبنت يف اللغة
-كام يف الثقافة – رؤية ثالثة.

اخلامتة

اختذ املؤلف اجلنون والرسد ،فأما اجلنون فألنه يرفع قلم
املساءلة ،وأما الرسد فألنه يغني عن كلفة التنظري ،فإن التنظري
يف اللغة واألدب والسياسة والفكر تتطلب التزاما منهجيا،
وقد قال أمربتو إيكو (" :)Umberto Ecoما ال يمكن
تنظريه ينبغي رسده" (إيكو ،)9 :2016 ،ومن قبل بث ابن
سينا مذهبه يف قصة سالمان وأبسال ،وأبو حامد الغزايل
يف رسالة الطري ،وابن طفيل يف قصة حي بن يقظان ،وفريد
وأما صوت املجمع فأظهره مسجوعا غريب االشتقاق
الدين العطار يف قصة منطق الطري ،وأما اخلطاب النظري
متقعرا مليئا بآهات الندب وبصورة متأثرة بالصورة اهلزلية
املجرد من احلكاية فقد يواجه بجدية تصادمه.
ّ
التي أشاعها اإلعالم يف الصحافة واملرسح ،فصوت املجمع
خدم صوت بشار الغول ،فكان اخلطاب أحاديا ظاهرا ،ليس والعصفورية رواية لكنها تثري إشكاال يف تفريع جنسها القويل،
فهل الرواية فرع من الفلسفة أم من اجلدل أم من اخلطابة أم
فيه حوارية أو ما يوهم احلوارية.
من الشعر ،فإن كان لدى الروائي نظرية أو رؤية ،وجاء
وكام انتقد التحسني اللفظي انتقد التحسني املعنوي
بالرواية إليضاحها ولتمكينها ،فتكون فرعا من الفلسفة،
اإلعالمي ،من ذلك انتقاد تسمية االنحراف الشاذ باخليار
فجسدها بشخصيات
اجلنيس البديل ،إذ قال قائسا عليه" :فالن ليس لصا؛ إنه وإن كان الروائي معنيا بقضايا خالفية ّ
يف فضاء أوسع من جملس املناظرة ،فالرواية حينئذ من اجلدل،
يامرس اخليار االقتصادي البديل ،وفالن ليس كذابا إنه
ْ
ليعظ؛ فالرواية
وإن كان الروائي يرضب املثل بحكايته
يامرس اخليار اللغوي البديل ،وفالن ليس سمينا؛ إنه يؤمن
كاخلطابة أو بعض منها ،وإن كان الروائي خم ّي ً
متحررا من
ال
ً
باخليار البدين البديل" (.)44
ضوابط الوزن والقافية فروايته نثرية مللحمة.
صورت حضور العامية وربطتها بمواقف مل
والعصفورية ّ
ومن حيث احلوارية حضورا وضمورا؛ ففي العصفورية
هتيمن عليها الثقافة بل هيمن عليها التحامق ،وعدّ باختني
عالمات حوارية منها :ضمور الراوي العليم ،ومواضع
التباي َن اللهجي يف جنس الرواية من احلوارية التي تقر
اختلف فيها صوت البطل عن صوت املؤلف ،وإغفال املؤرش
بالتنوع اللغوي االجتامعي (باختني ،)11 :1988 ،وقد
األجنايس من العتبات ،وتعدد املستويات اللغوية ،واألقرب
اختلف النقاد العرب املعارصون يف العامية يف الرواية ،من
أن العصفورية متثل حلقة ثالثة جدلية بعد حلقتي االستالب
رافض هلا وراض هبا ومتوسط يرى أن يف اللغة ما ُيقرأ بكال
ثم القطيعة مع الغرب ،إذ إن فلسفة بشار للعالقة مع الغرب
االستعاملني (رشيف وأخرى ،)230-229 :2014 ،ومن
والرتاث العريب هي :اإلفادة اإلدارية من الغرب ،واالحتفاء
حجج الرافضني للعامية أن يف الفصحى حصائل لغوية
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باملنجز ال بالفرد يف الثقافة العربية ،وتنترص لتقارب لغوي
وثقايف وطبقي عريب.

وبذلك تتقارص العصفورية -مع ما فيها من عالمات
حوارية -عن أن تصل إىل الفن املستعيل عىل األطر القولية
ِ
روايات دوستوفسكي
التقليدية ،وهو الفن الذي نسب باختني
إليه ،وأنه سلسلة فلسفات ال يراد جمادلتها لنرصة أحدها
(باختني1986 ،م ،)11 :فالعصفورية م ّثلت يف خطاهبا
حلقة جدلية ثالثة ،تكون حال لتناقض حلقتني تسبقاهنا
كحلقتي االستالب والقطيعة؛ وهي مزية هلا عىل األحادية
والثنائية الضدية؛ ألن احللقة الثالثة ال تتسنى يف كل مسار
فكري واجتامعي ،فمن املسارات ما يكون متكررا :انغالق
ثم استالب ثم عود إىل االنغالق ثم فرار منه إىل استالب
وهكذا دواليك ما مل تكن حلقة جديدة متثل أطروحة وحال
يفيد من جتربتي احللقتني ،ويمنع الرتنح بني أقايص الطرفني،
وهو ما سامه باختني باخلط الديالكتيكي (باختني1986 ،م:
بشارا "يعيش كل األزمنة من
 ،)38وقد الحظ النعمي أن ً
أجل الوصول إىل زمن أمجل" (النعمي.)300 :2003 ،

كالشأن يف حوارية باختني وحوارية الالح َقني :جوليا كرستيفا
( )Julia Kristevaوروالن بارت؛ فحوارية باختني هتتم
بتصوير األدب للتعددية اإلنسانية ،وترى أن األدب منه
ما هو أحادي الصوت ومنه ما هو متعدد األصوات ،وأما
كرستيفا وبارت فيعتربان األصوات منتجة للنص ،وأن يف
كل نص تناص؛ فليس منه ما هو أحادي الصوت.
ويويص البحث بأن تكون احلوارية بمستوياهتا االجتامعية
والفكرية واللغوية معيارا نقديا وحتكيم ًّيا يف تقويم الروايات
وتصنيفها واملفاضلة بينها.
ثبت املراجع:

أوال الكتب:

 .1ابن األثري :ضياء الدين نرص اهلل اجلزري ،1962 ،املثل
السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،حتقيق :أمحد احلويف وآخر،
القاهرة ،دار هنضة.

 .2ابن خلدون :أبو زيد ويل الدين عبد الرمحن بن حممد،
 ،1996 ،1417شفاء السائل وهتذيب املسائل ،حتقيق :حممد
وبذلك تظهر العصفورية أميل إىل اإلهيام باحلوارية ،فقد
مطيع احلافظ ،دمشق ،دار الفكر.
أسمعت أصواتا ،لكنها معروضة بالتهكم غالبا ،فقد اختذ
البطل موقع الساخر ،إال فيام يتبناه من ائتالف طبقي وثقايف  .3ابن منظور :مجال الدين حممد بن عيل اإلفريقي املرصي،
ولغوي ،والغاية من السخرية االعرتاض عىل استعالء النخبة  ،2008لسان العرب ،ط ،6بريوت ،دار صادر.
بأنه موصل لالغرتاب واإلغراب ،فاملستعيل بطبقته سيكون
 .4أنجيل :كريستيان وآخر1989 ،م الرسديات ،ضمن:
مهوسا بأضوائها ،واملهوس بثقافته سيكون مستلبا للمهيمن
ّ
نظرية الرسد من وجهة النظر إىل التبئري ،ترمجة :ناجي
الثقايف الغريب ،واملهوس بلغته سيكون هائام باألسجاع
مصطفى ،الدار البيضاء ،منشورات احلوار.
واملعجمي الغريب.
 .5إيكو :أمربتو ،2016 ،اسم الوردة ،ط ،2ترمجة :أمحد
ويويص البحث باالهتامم بالتقنية احلوارية يف اإلنتاج
الصمعي ،بريوت ،دار الكتاب اجلديد املتحدة.
الرسدي ،وبإعادة قراءة اإلنتاج الرسدي العريب وفق تقنيتي
احلوارية واألحادية ،وأن حتظى حوارية باختني بمزيد من  .6باختني :ميخائل ،2015 ،أعامل فرانسوا رابليه والثقافة
الشعبية يف العرص الوسيط وإبان عرص النهضة ،ترمجة :شكري
العناية؛ فهي التي هتتم بتصوير األدب للتنوع البرشي.
نرص الدين ،بغداد ،بريوت ،منشورات اجلمل.
ويويص البحث باالحتفاء باألعامل الرسدية التي متايز فيها
أعوان الرسد :املؤلف والراوي والبطل ،لداللتها عىل قلم  .7باختني :ميخائيل ،1986 ،قضايا الفن اإلبداعي عند
يستقيص أبعا ًدا واسعة للشخصيات ورضو ًبا من االختالفات دوستويفسكي ،ترمجة :مجيل نصيف التكريتي ،مراجعة:
حياة رشارة ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية.
الطبيعية والثقافية.

ويويص البحث الدارسني ّ
بأل يقفوا يف النظريات النقدية  .8باختني :ميخائيل ،1987 ،اخلطاب الروائي ،ترمجة:
عىل مشهورها ومنتهاها ،فقد يتوارى عنهم حينئذ ما هو حممد برادة ،القاهرة ،دار الفكر.
ُ
تفضيل الالحق ،والظ ُن بأن
جدير باالنفراد ،لكن جار عليه
 .9باختني :ميخائيل ،1988 ،الكلمة يف الرواية ،ترمجة:
الالحق حاز فضل السابق واستدرك ما فاته وزاد عليه ،مع أن
سمري حالق ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة.
بعض متأخري النظرية قد يرتك من متقدميها ما حقه األخذ،
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 .10باختني :ميخائيل2015 ،م الفرويدية (منسوب إليه) .24 ،طه :فرج عبد القادر وآخرون ،1989 ،معجم علم
النفس والتحليل النفيس ،بريوت ،دار النهضة العربية.
ترمجة :شكري نرص الدين ،القاهرة ،دار رؤية.
 .11باختني :ميخائيل ،2015 ،املاس والرماد ،ترمجة :أنور  .25عبد النور :جبور ،1979 ،املعجم األديب ،بريوت ،دار
العلم للماليني.
حممد إبراهيم ،القاهرة املركز القومي للرتمجة.
 .12بروب :فالديمري ،1996 ،مورفولوجيا القصة ،ترمجة .26 :عبود :حنا ،2002 ،من تاريخ الرواية ،دمشق ،احتاد
ال ُكتّاب العرب.
عبد الكريم حسن وآخر ،دمشق رشاع للدراسات.
 .13بلعابد :عبد احلق1429 ،هـ ،2008 ،عتبات جريار  .27عيد :عبد الرزاق ،2011 ،األدبية الرسدية كفعالية
جينيت من النص إىل التناص ،بريوت الدار العربية للعلوم ،تنويرية مقاربات سوسيو-داللية يف الرواية العربية ،بريوت،
جداول.
اجلزائر منشورات االختالف.
 .14بوعزة :الطيب ،2016 ،ماهية الرواية ،القاهرة ،عامل  .28العيد :يمنى ،1986 ،الراوي املوقع والشكل بحث يف
الرسد الروائي ،بريوت ،مؤسسة األبحاث العربية.
األدب.
 .15تاردس :خليل حنا ،2014 ،مذكرات شارل دجيول .29 ،الغذامي :عبد اهلل ،2000 ،النقد الثقايف قراءة يف
األنساق الثقافية العربية ،الدار البيضاء ،بريوت ،املركز
القاهرة ،مكتبة جزيرة الورد.
الثقايف العريب.
 .16تودوروف :تزفيتان ،1996 ،ميخائيل باختني املبدأ
احلواري ،ط ،2ترمجة :فخري صالح ،بريوت ،املؤسسة  .30الفارايب :أبو نرص حممد بن حممد ،1985 ،كتاب اجلدل،
ضمن :املنطق عند الفارايب ،حتقيق وتقديم وتعليق :رفيق
العربية للدراسات والنرش.
العجم ،بريوت ،دار املرشق.
 .17اجلاحظ :أبو عثامن عمرو بن بحر ،دون تاريخ ،البيان
 .31القايض :حممد (إرشاف) ،2010 ،معجم الرسديات،
والتبيني ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار اجليل.
تونس ،لبنان ،الرابطة الدولية للنارشين املستقلني.
 .18جينيت :جريار ،1997 ،خطاب احلكاية بحث يف
املنهج ،ط ،2ترمجة :حممد معتصم وآخرين ،القاهرة املجلس  .32القصيبي :غازي بن عبد الرمحن ،1998 ،حياة يف
اإلدارة ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش.
األعىل للثقافة.
 .19حسيب :عبد املجيد ،2014 ،الرواية العربية اجلديدة  .33القصيبي :غازي عبد الرمحن ،2006 ،العصفورية،
ط ،4بريوت ،دار الساقي.
وإشكالية اللغة ،إربد ،عامل الكتب احلديث.
 .20اخلطيب القزويني :أبو املعايل حممد مجال الدين بن  .34القصيبي :غازي بن عبد الرمحن ،2015 ،الوزير
عبد الرمحن بن عمر1391،هـ ،1971 ،اإليضاح يف علوم املرافق ،ط ،3املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت.
البالغة ،ط ،3رشح وتعليق وتنقيح :حممد عبد املنعم
 .35الكفوي :أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني،2012 ،
خفاجي ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين.
الكليات ،ط ،2حتقيق :عدنان درويش وآخر ،بريوت،
 .21زيتوين :لطيف ،2002 ،معجم مصطلحات نقد دمشق ،مؤسسة الرسالة.
الرواية ،ط ،2بريوت ،مكتبة لبنان.
 .36لوكاتش :جورج ،1987،نظرية الرواية وتطورها
 .22السيوطي :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،ترمجة :نزيه الشويف ،دون دار نرش.
 ،1998مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ،حتقيق :أمحد
 .37لوكاش :جورج ،1986 ،الرواية التارخيية ،ط ،2ترمجة:
شمس الدين ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
صالح جواد الكاظم ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية.
 .23شتاينبيك :جون ،2014 ،شارع الرسدين املعلب،
 .38هيغل :جورج ،1988 ،املدخل إىل علم اجلامل ،ط،3
ترمجة :منري البعلبكي ،بريوت ،دار العلم للماليني.
ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت ،دار الطليعة.
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خطاب اجلنون قراءة رواية العصفورية ،املجلة األردنية يف
ثانيا :املجالت واملنشورات الصحفية:
اللغة العربية وآداهبا ،جامعة مؤتة ،مج ،7عدد ،4ص -267
 .39إبراهيم :عبد اهلل( .مايو .)2009 ،جنون وأرسار ورسد
.289
كثيف قراءة يف ثالث روايات ،جملة عالمات يف النقد ،النادي
األديب الثقايف بجدة ،مج ،18ج ،69 -68ص  .50 .836 -815املال :أسامة حممد( .سبتمرب .)1998 ،من األزرق إىل
األزرق قراءة يف عتبات العصفورية ،جملة عالمات يف النقد،
 .40أبو ملحة حممد بن حييى( .إبريل .)2010 ،مستويات
النادي األديب الثقايف بجدة ،مج ،7ج ،29ص .218 -202
اللغة الروائية يف الروايات السعودية :نامذج خمتارة ،املؤمتر
النقدي الثالث عرش لقسم العربية ،الرواية العربية الواقع  .51النعمي :حسن بن حممد( .سبتمرب  )2003األبنية
املتداخلة بني العصفورية وأبو شالخ الربمائي ،جملة عالمات
واآلفاق ،جامعة جرش ،األردن ،ص .472 -461
يف النقد ،مج ،13ج ،49ص .310 -297
 .41أدهم :عيل ،1967 ،فلسفة التاريخ هليجل ،جملة تراث
اإلنسانية ،اهليئة املرصية العامة للتأليف والنرش ،مج .52 ،5النعمي :حسن بن حممد( .يناير .)2011 ،مرشوعية
األقنعة قراءة يف روايتي العصفورية وأبو شالخ الربمائي،
عدد ،1ص .116 -98
جملة الدراسات الرشقية ،مجعية خرجيي أقسام اللغات
 .42البقاعي :حممد خري حممود( ،يونيو ،)2011 ،رواية
الرشقية باجلامعات املرصية ،عدد  ،46ص .216 -191
العصفورية لغازي القصيبي ،جملة عالمات يف النقد ،النادي
ثالثا ،املقاالت واحلوارات الصحافية:
األديب الثقايف بجدة ،مج ،10ج ،40ص.248 -205
 .43السامعيل :عبد الرمحن بن إسامعيل ( .53 ،)2003القصيبي :غازي ،سحيم ،د.ت .فنجان قهوة يف خيمة
املعارضات الرسدية يف األدب العريب ،جملة جامعة امللك د.غازي القصيبي ،مركز الرياض للمعلومات والدراسات
االستشارية ،مؤسسة الياممة الصحفية ،الرياض .ص .30
سعود ،كلية اآلداب ،مج ،16عدد ،1ص .48 -3

 .44السامعيل :عبد الرمحن بن إسامعيل( ،ديسمرب  .54 ،2001صحيفة االقتصادية ،عدد 2 ،63831 :مايو ،2009
يناير ،)2002 ،حكاية سحارة سرية فكرية بخيال مستحيل،
 w w w. a l e q t . c o m / 2 0 0 9 / 0 5 / 0 1 / a r t iكتاب الرياض (الغذامي الناقد) ،مؤسسة الياممة الصحفية،
cle_63831.html
عدد  ،98-97ص .258 -225
 .55صحيفة اجلزيرة ،عدد 2 ،10262 :نوفمرب ،2000
 .45رشيف :سحر حسني ،وأخرى( ،أكتوبر )2014 ،لغة
الرسد يف الرواية العربية الرصاع بني العامية والفصحى ،جملة www.al-jazirah.com/2000/20001102/cu1.
htm
مركز اخلدمة لالستشارات البحثية ،جامعة املنوفية ،عدد
 ،49ص .235 -179
 .56الغذامي :عبد اهلل بن حممد ،)2015( ،العصفورية
 .46شقروش :شادية( .يناير )2015 ،جتليات اآلخر يف املعلومة بوصفها شخصية رسدية ،مقاالت الدكتور عبد
الرواية السعودية املعارصة ،جملة اخلطاب ،جامعة مولود اهلل الغذامي ،مركز الرياض للمعلومات والدراسات
االستشارية ،ص .383 -353
معمري تيزي وزو ،عدد ،19ص .292 -275
 .47الشنطي :حممد صالح( .أبريل .)1997 ،من الصدمة
إىل األزمة تأمالت يف حوارية الرواية املحلية ،جملة النص
اجلديد ،دار اخلرشمي ،قربص ،عدد 6و ،7ص .289 -257
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for linguistic and educational purposes.
However, despite these similarities, there
remain a number of differences between
Saudi and UK MFL curricula, i.e. the UK
curriculum has adapted different methods for presenting culture through MFL,
including personal interaction with the
talkers of the target language and the use
of authentic materials in teaching and
learning about culture. The UK methods
demonstrate the presence of greater freedom for the choice and presentation of
the cultural facets of the target language,
enabling students to gain insights into the
foreign culture in a subject-subject relationship, i.e. a dialectic process between
equals. By contrast, there is less freedom
available in the process of teaching about
culture in Saudi Arabian textbooks, due to
this being restricted by religious control.
This means that the relationship between
the student and the target foreign culture
remains that of subject-object. In addition,
the UK curriculum contains a variety of
activities to assist teachers in effectively
assessing their students' knowledge of the
target culture. By contrast, the Saudi curriculum needs to adopt such activities to
help in the assessment of students' knowledge of the target culture.

weight of cultural elements needed to be integrated in the textbook. The study recommends the incidence of a cultural dimensions in modern foreign language teaching
should be introduced through highlighting
the cultural diversity of modern foreign
language, raise students’ awareness in and
understanding of the target culture, raise
students’ appreciation for cultural diversity, compare and contrast target and native
culture.
Further research:
This study investigated the modern foreign language curricula in the intermediate school in Saudi Arabia and Key Stage
3 in the UK. Thus, this study suggests that
teaching culture in modern foreign language at the secondary school in Saudi
Arabia and Key Stage 4 in the UK curricula is worth of further investigation to reveal the position of culture at these stages.
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2. Action logs: These consist of notebooks
used by learners for recording thoughts
and ideas generated by a classroom discussion on culture and which thus also
provides valuable feedback for instructors.
Learners may take down such notes at the
end of class or later in the day.
3. Reformulation: This may be used by the
instructor after a learner has undertaken
an exercise or activity, in order to establish what has been learnt and reinforce the
skills and knowledge acquired by communicating them to a classmate. Thus, reformulation aims at encouraging students to
convey information they have acquired in
their own words.
4. Noticing: This involves a teacher instructing students to focus on particular aspects while watching a video, i.e. students
watching a video clip of a wedding from
a target culture can write down the similarities and dissimilarities they observe in
relation to their own culture.
5. Research and portfolio: This involves
the student working on a project about
the target culture, or creating a portfolio
throughout the year.
Discussion
The variation of activities in the UK curriculum accords teachers an opportunity
to assess the information acquired by their
students concerning the target culture.
This includes feedback by means of activities such as quizzes, which assist a teacher to test the existing knowledge of his or
her students and present new information,

i.e. by building a portfolio, noticing and
undertaking research. The use of authentic
materials and meeting or communicating
with native speakers of the target language
can prove effective techniques in the assessment of students' information about
the target language in the UK curriculum.
By contrast, due to its limitation when it
comes to types of activities available, there
is insufficient emphasis given in the Saudi curriculum for learning about the target
culture in teaching a FL. In KSA, there are
few activities available to assist teachers in
testing or reinforcing the knowledge of his
or her students, i.e. those assessing skills
related to linguistics. In addition, there
remains a lack of available authentic materials or personal interaction with native
talkers of the target language.
4.Conclusion,recommendations,and
further research
Despite the emphasis on teaching and
learning culture through MFL in the UK
and KSA, the main focus of these curricula remains only on the visible cultural aspects, i.e. customs, clothing, and greetings.
This results in a focus on the dissimilarities between the native and target cultures,
as opposed to those aspects that are held
in common. This therefore fails to encourage young people to be more open towards
other cultures, i.e. the celebration of 'difference' ,reinforces, rather than breaks
down, barriers (Field, 200). Further similarities between MFL curricula in KSA and
the UK consist of the main aim of teaching
and learning about culture in MFL being

The Position of ‘Culture’ in Modern Foreign Language (MFL) Teaching (a comparative study between KSA and the UK MFL curricula)
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3. Bearing in mind the perceptions and ex- supplies them with significant feedback
perience of the citizens of these countries. and ensures they are answerable in their
(National Curriculum,2007 )
teaching. However, little attention is currently given to the evaluation of the learnThis leads to the conclusion that the proing of culture in MFL teaching. This issue
cess of personal contact (both directly
needs to be addressed if the teachers wish
and indirectly) with speakers of the target
their students to obtain an improved underlanguage is emphasized in the UK curricstanding and benefits from this aspect of
ulum. By contrast, the Saudi curriculum
their FL classes (Lessard-Clouston, 1992).
lacks opportunities for communicating and
In order to gain an exhaustive image of
interaction with the speakers of the target
the cultures being studied, it is imperative
language, including opportunities to hear
for teachers to provide their learners with
a dialectic dialogue between two or more
a variety of information and vary the type
subjects and the related need to interpret
of activity employed, in order to fully esand negotiate meaning. In the UK, the
tablish all aspects of the target culture the
mother tongue is employed in MFL lessons
students can grasp through means of the
to help learners formulate ideas and make
language. The main textbooks focusing on
explicit their learning and thinking (Field,
teaching culture through language tend to
2000), while teachers in KSA try not to use
offer activities focusing on 'discussions'.
the mother tongue. The UK curriculum foAlthough Oxford (1999) argued that ‘discuses on reflecting cultural resemblances
cussion’ forms a useful method of learning
and dissimilarities, in order to promote
about culture, teachers tend to find that not
empathy with those speaking their native
all learners can participate equally when
language and to value cultural diversity.
discussing complex issues in the target
The notion of 'cultural texture' is employed
language. Even the most able of learners
in the UK curriculum to promote cultural
require some prior preparation in order to
awareness, thus giving learners the opporfacilitate meaningful discussions and detunity to value the cultural achievements
bate. Oxford (1999) pointed out that some
of others. On the other hand, the Saudi
activities can be used to assess students'
curriculum generally does not employ the
knowledge of the target culture, including:
notion of 'cultural texture', with textbooks
being the only source of information and 1. Quizzes: These are employed for testthe activities lacking in variation.
ing previously taught materials. They can
also be beneficial in understanding new
d. The assessment of learning about culpieces of information, i.e. by making use
ture
of a simple true/false quiz regarding the
In the same way that teachers assess the target country, thus encouraging pupils to
language learning skills of their students, share their existing knowledge to answer
so assessment of their cultural learning the questions.
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ing the modern FL teacher is to identify the
aspects of culture held in common between
countries and those that differ. Moreover,
the results of psychology dealing with perceptions reveals that:
Individuals tend first to focus on differences between people and then to magnify and generalize those differences as applicable to the local minority community
as a whole. (Robinson-Stuart and Nocon,
1996, p. 435).

MFL (Byram, 1997). Oxford (1994) employed the term ‘cultural texture’ to describe various cultural dimensions a teacher is required to impart to his/her pupils.
This ‘texture’ can be achieved in various
ways, including the following:
1. Sources of information (i.e. videos;
CDs; TV; reading; the Internet; stories;
songs; and newspapers).

2. Activities (i.e. quizzes; observation;
prediction; research; games; roleplay; and
Robinson-Stuart and Nocon (1996) con- field trips).
sidered it appropriate for MFL teachers
3. Exploring different aspects of culture
to focus on features held in common be(i.e. the attitudes of older and younger
tween cultures, as this tends to discourage
people and stated beliefs, as opposed actuthe human propensity for the exaggeraal behavior).
tion and generalization of dissimilarities.
At the same time, this also enables MFL True cultural awareness therefore involves
teachers to outline a integrative approach introducing the learner to the cultural
to the teaching of culture. Robinson-Stuart achievements of other societies, along
and Nocon (1996) proposed an approach with as their traditions and aspects of daily
related to ethnography, i.e. establishing a life (Field, 2000).
personal connection with the communiDiscussion
cators of the target language by means of
interviewing them and listening in an ac- The comparison between the Saudi lantive manner. It can thus prove beneficial guage curriculum (English) and that of the
to invite the speakers of a target language UK (French) identified that the latter has
into the classroom, as well as arranging for adopted a number of different methods to
students to undertake visits abroad. Fur- present culture through MFL, including:
ther helpful activities include synchronous 1.Using authentic material in the target
or asynchronous personal interaction, i.e. language, supplementing this with ICT
by the sending and receiving of emails resources and communicative interaction
and video conferencing (Pachler & Field, with native speakers.
1997). In addition, historical and literary
methods (i.e. the use of literary texts to 2. Taking into consideration the culture regain insights into the culture of the target lated to of the target language and making
country) can be used to present culture in comparisons with the learners’ own cultural surroundings.
The Position of ‘Culture’ in Modern Foreign Language (MFL) Teaching (a comparative study between KSA and the UK MFL curricula)
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knowledge of other cultures. In addition,
the teaching of culture is perceived in pragmatic terms as necessary for EFL. The discussion of cultural issues gives a teacher an
opportunity to add a flavor of challenge to
his/her classes, rather than focusing solely
on surface meaning in the target language
(Pachler, 1999). There can, on occasion, be
a religious reason for teaching culture, i.e.
in order to transmit specific religious values to others.

The main goals of teaching and learning
culture through MFL in KSA are (as noted
earlier) to:
1. Appreciate the importance of English as an international language of communication - for introducing Islam, our culture
and our cultural achievements to others.

2. Appreciate the importance of English as international language of communication - to benefit from the achievements of
other cultures in accordance with Islamic
Discussion
teachings, through various life situations.
An examination of the framework and (Saudi Ministry of Education, 2017, p. 6)
scheme of work for MFL in the UK reveals
School textbooks in both KSA and the UK
that the teaching of culture should provide
are based on the linguistic and educational
learner with the ability to increase their
purposes of teaching culture in MFL, alcultural awareness, as stated by the DfE
though there appears to be a greater empha(1995)):
sis in the UK on cultural aspects. In both
a. Work with authentic materials, includ- curricula, the political purpose of teaching
ing newspapers, magazines, books, films, about culture does not appear to be give
radio, and television, from the countries or precedence at a policy level. In KSA, the
communities of the target language.
introduction of culture into the curriculum
through MFL is centrally controlled by reb. Come into contact with native speakers
ligious regulations, while there is no such
in this country and, where possible, abroad.
control in the UK. On other hand, the noc. Consider their own culture and com- tion of cultural awareness and intercultural
pare it with the culture of the countries and aspects are more dominant in every unit in
communities where the target language is the UK curricula than KSA. It is notable
spoken.
that the teaching of cultural aspects is presented by means of a pragmatic approach
d. Identify with the experience and perin the UK curricula, but through a tradispectives of people in these countries and
tional or idealistic approach in KSA.
communities.
c - Approaches and sources of learning
e. Recognize cultural attitudes as exabout culture in MFL
pressed in language and learn the use of
social conventions, e.g. forms of address. Kramsch (1996, 2013) stated that one of
(DfE, 1995, p.3)
the basic methodological issues confront-
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2000, pp. 88-89)

course and strategic competence but also
socio-cultural and world knowledge. (WilThis infers that emphasis is placed on diflems, 1996, p. 90)
ferences rather than common humanity. In
practical terms, this means that students in For example, Byram (1997) argued that it
MFL classes are now more likely to be fa- is not possible to understand an idiomatmiliar with the activities of daily life (i.e. ic expression solely through showing the
how those from different countries cele- meaning of the words in the mother tongue,
brate Christmas or other holy festivals, or but there is also a need to understand their
how many pets per head of population) than implications in relation to their target culwith any detailed concept of the history of ture. A further reason for teaching culture
the target foreign country. The emphasis is related to politics. One of the European
is currently placed on practical use rather dimensions in 1988 that initially prompted
than personal enrichment. This celebration educational considerations by the Minisof ‘difference’ fails to encourage young ters of Education of the European Compeople to be more open to other cultures, munity aimed to facilitate the drive for full
reinforcing, rather than removing, barriers economic and monetary union (Bellamy
(Field, 2000). Byram (1989) considered and Weale, 2015). This included the benthat merely obtaining knowledge of the efits of strengthening understanding of
country of a FL does not necessarily infer the community and its member countries,
learning about its culture. Thus, awareness while also improving the strategic, culturof culture deals with inculcating changes al, economic and aesthetic sense of learnin the attitude of the learners concerning ers. Pachler (1997) argued that, in order to
the target culture, in particular by creating reinforce European individuality among its
structural alterations in their cognition.
youth and increase their information concerning their nation and culture, as stated
b.The purpose of learning cultural asby the European Commission (1996, P.
pects through MFL
45):
Language forms an important aspect of
It is becoming necessary for everyone, irculture, due to being the mode in which
respective of training and education routes
culture is both characterized and depicted
chosen, to be able to acquire and keep up
(Pachler & Field, 1997; Kramsch, 2013;
their ability to communicate in at least two
Rivers, 2018). Willems (1996) argued that
Community languages other than their
the main purpose of teaching culture as
mother tongue. (European Commission,
part of the MF syllabus is:
1996, p. 45)
A linguistic one: in order to understand
Furthermore, culture holds a potential edlanguage fully and use it fluently, learners
ucational value, as it is imperative for an
need not only linguistic, pragmatic, diseducated individual to have acquired some
The Position of ‘Culture’ in Modern Foreign Language (MFL) Teaching (a comparative study between KSA and the UK MFL curricula)
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degree of flexibility and adaptability to the social expectations, modesty, body langiven context of comparison.
guage and the concept of personal space.
Many books on MFL outline both explicit
a- Which dimensions of culture? (i.e. overt
and implicit culture, including Stapleton
and covert).
(2000):
b- Purposes of learning about culture in
Where overt refers to those surface eleMFL.
ments of culture that are visible and apparc- Approaches and sources of teaching and ent, while covert culture comprises those
learning culture.
aspects which are not readily visible or understood. (Stapleton, 2000, p. 296)
d- The function and assessment of learning
about culture in MFL.
Discussion
3.3.Results and discussion
a.The dimensions of culture
The term ‘culture’ is defined in various
ways, primarily when dealing with: (1)
speech acts of multiple forms; (2) the
text-structures related to rhetoric; (3) socio-culturally significant behaviors; and
(4) methods of obtaining and transmitting knowledge. The term can also refer
to customs or habits, or to a way of life,
a set of social practices, belief-system, a
shared-history ( Kramsch, 2013; Rivers,
2018). It can also refer to the literature,
art, architecture, or history of a particular
group. Fennes and Hapgood (1997, cited
in Field, 2000), set out a view of 'the iceberg concept of culture', i.e. in which only
a small aspect is visible, while the major
part remains outside the consciousness of
human beings. Thus, above the cultural
elements above the waterline can be seen
(i.e. seating customs, national costumes,
music and lifestyle), while those below the
waterline form invisible aspects of culture,
i.e. assumed notions of correct behaviour,

6

The dominant cultural themes in both curricula (i.e. English in KSA and French in
UK KS3) reflect only overt culture, i.e.
customs and occasions. Despite the Saudi curricula displaying a single aspect (i.e.
that which is visible), the number of units
containing cultural issues are limited and
primarily reflect local culture. Even when
dealing with a foreign culture, these units
appear to contain the notion of international culture rather than focusing on the target
culture (i.e. British culture). However, this
is not the case in the UK KS3 French curricula. Despite only displaying the topics
of overt (i.e. visible) culture, these appear
in every unit in combination with different
ideas and sources. In both curricula, there
is little mention of the notion of covert
culture, i.e. beliefs, religion and attitudes.
Field (2000) noted:
The current understanding of the word
(culture) has anthropological origins which
aim to show the difference between people
from different countries and cultures and
focuses on traditions and customs. (Field,
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among these teaching objectives.

l-Learn and inform others about some
well-known features of the country of the
These cultural knowledge and contacts are
target language.
as set out below:
m-Learn some facts about a region of the
a -Learn some basic geographical, historicountry. (Department for Education and
cal and demographic facts about the counSkills, 2003, pp. 58-60)
try and where its language is spoken.
b -Learn about some aspects of everyday
culture and how these compare with their These goals reveal that the teaching of FL
own.
in the UK is designed to open up a window on FL culture at a number of differc-Use authentic materials and experience
ent levels, i.e. high (literature) and popular
direct or indirect contact with native speakculture, including daily life and customs.
ers and writers.
There is greater freedom in the UK, in
d-Meet simple stories, songs or jokes, or comparison to KSA, for the presentation
texts based on them, in the target language. of these cultural aspects of the target language. There are no constraints in the UK
e-Learn the social and linguistic convenon which dimensions of culture can be actions of common situations such as greetquired, thus ensuring that learners are able
ing
to gain insights into a foreign culture by
f-Learn about some famous people in pop- means of a subject-subject relationship,
ular culture and history.
i.e. a dialectic process between equals.
g-Use direct contact or media to find out 3.The study
about daily life and young people's inter3.1. Material
ests and attitudes.
The material of the current study consisth-Read, hear and share simple poems,
ed of: (1) the contents of the intermediate
jokes, stories and songs in the target lanstage curricula and the English language
guage.
syllabus in KSA and (2) the framework of
i-Understand and use some simple collo- KS3 and the MFL scheme of work for the
quialisms in context.
French language for KS3 in the UK.
j-Meet the works of some famous figures 3.2. Framework of comparison
in the artistic and cultural life of the counThe study adopted the followings aspects
try.
to form the main model for the comparik-Read about and report on young people's son. This Framework highlights the key
attitudes to sport or popular culture.
elements of culture to be incorporated in
a syllabus, mean while maintaining a large
The Position of ‘Culture’ in Modern Foreign Language (MFL) Teaching (a comparative study between KSA and the UK MFL curricula)
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h-Appreciate the importance of English –
as an international language of communication - for introducing Islam, our culture,
and our cultural achievements to others.
i- Appreciate the importance of English –
as an international language of communication - to benefit from the achievements of
other cultures, in accordance with Islamic
teachings, through various life situations.
(Saudi Ministry of Education, 2002, p. 6)
The final two objectives have been highlighted in bold, as these form the focus
of this current paper. From these goals,
it can be deduced that there is a need to
give additional attention to the teaching
of culture in MFL in KSA. An examination of the table of contents of some Saudi
textbooks for the current study identified
a lack of such provision, with cultural aspects being considerably limited in these
curricula. It is notable that the process of
teaching about culture in school textbooks
in KSA is restricted by religious control
(as clarified in Goal 9 in the above policy).
This results in the relationship between the
student and the target foreign culture being
subject-object (Skjervheim, 1992; Rivers,
2018). This relationship will always be
take the form of the subject (i.e. the learner) imposing his or her own cultural values
upon the object (i.e. the target foreign culture). Thus, any aspect of the target foreign
culture that can be viewed as contradicting
Islamic teachings will be completely excluded, including: (1) reference to dating
(i.e. boyfriends and girlfriends) and (2) illustrations referring to any religious rituals

4

outside Islam, i.e. an illustration, picture
or photograph of a cross or church, or any
conversation about Christmas and the way
it is celebrated.

2.2. Teaching of MFL in the UK at Key
Stage 3:
The introduction of the National Curriculum (NC) for MFL (1991) was a landmark
for language teaching in the UK, ensuring,
for the first time, a careful prescribing of
curriculum content, including approaches
to teaching, along with the assessment of
learning during the compulsory secondary
age range (Field, 2000). NC identified the
educational purposes of teaching MFL as
including provision ensuring that:
Every child should have the opportunity
throughout Key Stage 2 to study a foreign
language and develop their interest in the
culture of other nations. (Department for
Education and Skills, 2005, p. 3)
Under the original NC regulations (1991),
it was agreed that nineteen languages
would be acceptable as a foundation subject language, including both EU and nonEU languages. Despite the apparent choice
provided by the NC, French remains by
far the language most commonly taught
(Field, 2000). The learning of a FL in KS3
gives all learners an opportunity to enrich
their experience, educationally, socially
and culturally. KS3 National Strategy provides an outline for the teaching of MFL
in years seven, eight and nine, along with
placing cultural knowledge and contact
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of Saudi Arabia (KSA) (English as a foreign language, in the intermediate stage,
i.e. for children aged between twelve and
fourteen) and the UK (French as a foreign
language, in Key Stage 3, i.e. for children
between eleven and thirteen).

taught in the 6th grade of primary schools
as compulsory subject, alongside a degree
of basic information. The curriculum for
English is based on the Saudi Policy of
Education. Article 50 of this policy states:

Furnishing the students with at least one
1.2. Research question
of the living languages, in addition to their
original language, to enable them acquire
1-To what extent did the teaching and
knowledge arts and useful inventions,
learning of cultural aspects through MFL
transmit our knowledge and sciences to
education in KSA and the UK are quite
other communities. (Saudi Ministry of Edsimilar?
ucation., 2002, p.4)
1.3. Research objectives
The general objectives regarding teaching
This paper compares and contrasts the English at the Intermediate stage in KSA
teaching and learning of cultural aspects are as follows:
through MFL education in KSA and the
By the end of the intermediate stage and
UK. By holding this analogy, the study
within assigned structures and vocabulary
briefs curricula designers with a new confor this stage, pupils should be able to:
cepts and experiences of other people in
placing cultural aspects in the text book.
a-Learn the basic of the English language
that would form the foundation for its mas2.Literature review
tery in the future.
2.1. General backgrounds of teaching MFL
b-Use the basic structure of English.
(Modern Foreign Language) in Saudi Arabia and the UK
c-Learn the assigned vocabulary that
would enable them to express themselves
Principles and goals of teaching MFL in
in different life situations.
Saudi Arabia at the intermediate stage
d- Listen and understand the English lanThe teaching of FLs commenced in KSA
guage.
at the start of the nineteen sixties, with
instruction in English. This was briefly e-Express themselves orally using correct
followed by the teaching of French at the English.
beginning of the seventies, which soon,
f- Read and understand written English
however, ceased, leaving English as the
materials.
only MFL taught in KSA. The intermediate stage previously formed the foundation g- Write a short guided paragraph correctfor the teaching of FL in KSA, but English ly.
has, over the previous two years, been
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well anthropologically and sociologically to society (Stern, 1983). The role and
integration of the teaching of culture as
part of learning a Foreign Language (FL)
was subsequently viewed as significant by
Modern Foreign Language (MFL) teachers. It therefore appeared that a new belief
had arisen, one that emphasized that the
teaching of a target language should not be
restricted simply to acquiring words and
forms. Cakir (2006) stated that:
(We) know that understanding a language
involve not only knowledge of grammar,
phonology and lexis, but also certain features and characteristics of the target foreign culture. To communicate internationally inevitably involves communicating
interculturally as well, which probably
leads us to encounter factors of cultural
differences. Such kinds of differences exist in every language, such as the place of
silence, tone of voice, appropriate topic of
conversation, and expressions as speech
act functions (e.g. apologies, suggestions,
complains, refusals. ..etc.). (Cakir, 2006,
p.154)

learning, there have been strong objections
to introducing target language culture in
the language classroom. Alptekin (1993)
pronounces that teaching target language
culture may impede learners’ indulgent
of language as they have to manage with
the unknown vocabulary items as well as
cultural items which are alien to them.
Fredricks ( 2007) has conducted a research
on her EFL class of Tajik students. She
conserves that learners are more likely
to give positive attitude towards learning
target language if the instructive material
presented to them is close to their culture.
Byram and Morgan (1994) argue that it
is hard for the learners to get rid of their
culture deliberately. Culture is an intrinsic
part of individuals and keeps shaping and
mounding their responses.
It is therefore imperative for both language
teachers and MFL students to become conversant with the influence of sociocultural
values or norms on speech and behavior.
Awareness of foreign cultural norms does
not require learners to become native-like,
but rather allows them to make their own
choices of what to say and how it should
be expressed (Hinkel, 2001; Kramsch,
2013; Rivers, 2018). Although it appears
impossible to be able to deal with all aspects of culture in FL education, it is possible during classroom instruction to address many important aspects of teaching
the target culture.

Thus, it can be concluded that the interconnections between a language and its culture
result in little separation between the two,
particularly as the learning of a language
can be impeded as the result of a failure to
view culture as an inseparable element of
language (Brown, 1994; Kramsch, 2013).
This can include a number of cultural features interwoven within language itself.
This paper investigates the place of the
teaching and learning of cultural aspects
Despite all these advocates about the rethrough MFL education in the Kingdom
lationship between culture and language
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ملخص البحث

Abstract
This paper compares and contrasts aspects of
teaching through MFL in Saudi Arabia and the
UK. It addresses the following issues: firstly, the
dimensions of culture integrated into the pedagogy; secondly, why this is necessary; and thirdly,
the teaching and learning culture within MFL
curricula. The study adopted the following cultural dimensions: (1) the use of overt or covert
culture; (2) the purposes of learning about culture
in MFL; (3) approaches and sources concerning
teaching-learning culture; and (4) the function
and assessment of learning about culture in MFL.
The study revealed that these curricula focus primarily on cultural norms, i.e. customs, clothing
and greeting. However, despite these similarities,
a number of differences have been identified between Saudi and UK MFL curricula, i.e. the UK
curriculum has adapted a number of different
methods of presenting culture through MFL, including personal interaction with the speakers of
a foreign language and the use of authentic materials. The study recommends introducing student
into both target and homeland culture bearing in
mind the weight of cultural elements needed to
be integrated in the textbook.
Key words:

هدفت الدراسة ايل مقارنة تدريس اجلوانب الثقافية يف كل
من منهج اللغة االنجليزية يف اململكة العربية السعودية
 تناولت الورقة عدة قضايا.ومنهج اللغة الفرنسية يف بريطانيا
 االبعاد الثقافية املتضمنة يف العملية-1:يف هذا السياق أبرزها
-3. الدواعي الرضورية لدراسة االبعاد الثقافية-2.التعليمية
 ولتحقيق.تدريس وتعلم الثقافة يف مناهج اللغات االجنبية
 اتبعت الدراسة النموذج التايل لعقد املقارنة،اهداف البحث
 اغراض-2. الثقافة الظاهرية واملتضمنة- 1 :بني املنهجني
-4. طرق ومصادر تعلم وتدريس الثقافة-3.تعلم الثقافة
 وكانت أبرز النتائج.أغراض وتقييم التعلم عن الثقافة
 ان هذه املناهج تركز يف املقام:التي خلصت هلا الدراسة
 القاء التحية:االول عىل االعراف والتقاليد الثقافية مثل
، وبغض النظر عن هذا التشابه. والزي الوطني،والعادات
فقد ابرزت الدراسة ايل وجود بعض نقاط اخلالف يف كال
 متثلت يف ان املنهج الربيطاين عمل عىل تبني عدد:املنهجني
من االساليب املختلفة يف تقديم الثقافة يف املنهج الدرايس مثل
التفاعل الشخيص مع متحدثي اللغة االجنبية واستخدام مواد
 أوصت الدراسة بمراعاة التوازن.حقيقية يف تدريس الثقافة
)يف املادة الثقافية املقدمة لطالب (سوآ كانت اجنبية أو حملية
.عند تصميم املنهج الدرايس
:كلامت افتتاحية

. املنهج، تعلم اللغة، تعليم اللغة،الثقافة

Culture, language teaching, language learning,
curriculum

1.1. Introduction

guage teaching prevalent in the 1950s
and 1960s. During this time, the theory
The integration of language teaching and
of language teaching was influenced by a
culture dates back to the theory of lanperception relating language to culture, as
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Editorial

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.
Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences
are pleased to present Vo. 19 part 2 in 1441 H/ 2020. In this issue, the journal editorial board
continue to apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the
papers were subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics
in terms of research originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of
Human and Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal
This issue consists of 6 research in different disciplines; Law (1), Arabic Language (1), Islamic
Studies (1), Applied Linguistics for English Language (1), Social Studies (1), Special Education (1).
Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to
bring this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive
your suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to
Allah blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting
for your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief
Prof. Abdullah Khalifah Alsuwaiket

Publishing Guidelines
I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era
of humanities and administrative in Arabic and
English languages, books review, summaries of
thesis, conference proceedings, forums as well
as related scientific activities.
2. The journal publishes original, innovative
work; which follows a sound methodology,
referencing and have a proper thought and
maintain language and style. Articles must not
be a part of thesis or books.
3. The author(s) must provide three printed copies
with a summary not exceeding (200) words.
Articles submitted in English should provide a
summary in Arabic language.
4. Research submitted for possible publication
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm.
In Arabic text, please use Lotus Linotype,
with font size 14 for the main text and 15 for
the title. In English texts, please use Times
New Roman, with font size 12 for the main
text and bold type 13 for the title. Also, use
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes
and Times New Roman size 10 for English
footnotes. Books reviews, reports and theses
should not exceed five pages.
5. The author should declare that the article
submitted to the journal should not have been
published before in their current or substantially
similar form, or be under consideration for
publication with another journal. Once the
article is to be accepted, it is not permitted to be
published in another journal.
6. All submissions are refereed and judged on
academic rigor and originality. Initial comments
are sent back to authors to carry out corrections
before the final acceptance of the articles.
7. The author will be notified of the decision
of accepting or rejecting of the article. The
submitted articles are the sole property of the
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles
in other sources without a written permission
from the editor-in-chief.
9. The author of accepted articles will receive a
complimentary author package of a hard copy
of the journal issue as well as (5) re-prints of the
article.

II. Technical Guidelines

1. A cover letter should be attached to the
submitted article requesting an opportunity
for possible publications. Details of each of
the contributing authors should be supplied;
as full name, title, the affiliation, postal
address and correct email address.
2. Tables and figures should fit the space
provided on the journal’ pages (12X18 cm).
3. Article files should be provided in Microsoft
Word format.
4. You should cite publications in the text using
the last named author’s name, followed
by the year (Smith, 2015). Page No. to be
added in case of quotation (Smith, 2015: 66).
(Smith et al., 2015), to be used when there
are two or more authors.
5. At the end of the paper a reference list in
alphabetical order should be supplied using
the surname. All references related to the
article to be included.
- For books Surname, Initials (year). Title
of Book. Publisher, Place of publication.
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide,
Simon & Schuster, New York, NY.
- For journals Surname, Initials (year), “Title of
article”, Journal Name, volume, number, pages.
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R.
(2005).“Loyalty trends for the twenty-first
century”, Journal of Consumer Marketing,
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80.
6. Footnotes should be consisted and used only
if absolutely necessary and must be identified
in the text by consecutive numbers, enclosed
in square brackets.
7. Appendices go after the reference list.
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